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BEVEZETÉ S

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) és a részét képez ő Nemzeti
Természetvédelmi Alapterv a környezetügy 2003-2008 közötti időszakra szóló fő célkitűzéseit
fogalmazza meg. Az előrehaladás értékeléséről és a környezetpolitikai célok teljesülésérő l 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
Országgyű lésnek. Ez a jelentés az NKP-II 2005-2006 . évi végrehajtása során elért főbb
eredményeket foglalja össze .
A kétéves jelentés áttekinti az NKP-II fő céljainak és célkitűzéseinek időarányos teljesülését,
valamint átfogó elemzést ad a tematikus akcióprogramok (TAP) keretében az adott id őszakban
megtett intézkedésekről, azok pénzügyi vonatkozásairól és a beavatkozások hatásairól . A jelentés
összefoglalja a végrehajtás hazai, EU és nemzetközi kereteit, feltételeit, valamint a
környezetvédelmi szabályozó- és intézményrendszer fejlesztése terén elért eredményeket .

Az NKP-II célkitűzései egyrészt természeti erőforrásaink megőrzésére, bölcs használatára és a
környezetminőség javítására, másrészt a lakosság életmin őségének javítására irányulnak . Az első
csoportba tartozik a légkör védelme (a levegőtisztaság javítása és a globális légszennyez ő hatások
csökkentése), természeti er őforrásaink, ezen belül felszíni és felszín alatti vízkészletein k
mennyiségi és minőségi védelme, termőtalaj aink, földtani értékeink, valamint tájaink és a természe t
védelme. A lakosság életminőségének javítását közvetlenül szolgálja az egészségmegőrzés és a
környezetbarát életmód elterjesztése, az élelmiszerbiztonság, valamint a települési környeze t
minőségének átfogó javítása. Mindezen célok elérését szolgálja a környezettudatosság javítása, a
környezeti nevelés és oktatás .

1 . A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTFOGÓ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KERETEI ,

FELTÉTELEI

1 .1 A KÖRNYEZETÜGY ALAKULÁSÁNAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI .ÖSSZEFÜGGÉSEI

A környezet állapotának az elmúlt néhány évtizedben tapasztalható változása Magyarországon i s
egyértelműen tükrözi a társadalmi, a gazdasági és a környezeti folyamatok kölcsönhatásait .
A 2004-ben teljes jogú EU taggá lett Magyarország számára komoly kihívást jelentett 2005-200 6
folyamán is, hogy a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás b ővítésére irányuló célok mellet t
miképpen tudja mozgósítani azokat az erőforrásokat, amelyek környezetvédelmi törekvéseinek
megvalósításához és a kapcsolódó átfogó reformokhoz és fejlesztésekhez szükségesek . Ezen
törekvéseket a nemzetközi és a hazai feltételek is er ősen befolyásolták .

A vizsgált időszakban a hazai gazdasági növekedés fő motorja az export volt (nettó export többlet : a
GDP 2,4%-a) . Az ágazatok közül legnagyobb dinamika az ipart jellemezte (10% fölötti b ővülés), .de
a fejlesztések jellege következtében ez nem járt a környezetterhelés számottev ő növekedésével . A
szolgáltató ágazatok növekedése lassult (3,3%) . Az építőipari termelés a 2005 . évi kimagasl ó
növekedés után visszaesett és csökkent a mez őgazdaság teljesítménye is . Kedvezőnek tekinthető ,
hogy csökkent a hasznosítatlanul hagyott term őföldek területe, ugyanakkor csupán 2006-ban
7 255 ha termőföld- került véglegesen más célú hasznosításra (főként útépítési és ipari, bányászati
célra), így ezáltal tovább csökkent a biológiailag aktív terület . A külföldi tőkebefektetések is a
környezeti szempontból kedvező tlenebb, ún . „zöldmezős” lehetőségeket részesítették előnyben .
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Az energiahatékonyság javítása és a gazdaság energiaintenzitásának csökkentése terén a vizsgált két
évben kis mértékben sikerült el őrelépni . A bruttó belföldi energiafogyasztás GDP-hez viszonyított
aránya 2005-ben 525,76 kgoe/1000 euró volt (1995-ös árakon), amely még mindig 2,5-3-szorosa a z
EU átlagnak (és amelynek csökkentése a versenyképesség növelése mellett jelent ős környezeti
haszonnal járna, különös tekintettel az éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő céljainkra) .

A környezetbarát termékek és szolgáltatások elterjedését – bár az ehhez szükséges . intézményi
keretek megteremtése hazánkban csaknem másfél évtizede megtörtént – a jelenlegi fogyasztás -
orientált társadalmi-gazdasági környezet meglehetősen nehezíti . Az újrafelhasználás és az ahhoz
kapcsolódó technológiai megoldások, folyamatok sem kapnak még elég teret . 2006 végére 3 3
gyártó összesen mintegy 350 terméke viselhette a környezetbarát védjegyet és számos termé k
nyerte el az EU öko-címke minősítését . E téren a „zöld közbeszerzés” meghonosítása jelenthetne
további ösztönzést .

Előrelépésnek tekinthető ugyanakkor, hogy az önkéntes vállalások terén a vállalatok irányításába n
meghatározó jelentőségűvé vált a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO 1400 1
környezetirányítási rendszerének alkalmazása. Magyarországon már több mint 1000 tanúsított céget
tartanak nyilván. Az új EU tagállamok közül Magyarország kapta az EMAS díjat, mer t
2006-ban a legnagyobb számban növelte az EMAS nyilvántartási rendszerében regisztrál t
szervezetek számát .

A gazdaságfejlesztés környezeti szempontokkal való összehangolását ösztönz ő környezetvédelmi
jellegű adók, díjak, járulékok rendszerében változást hozott, hogy a gépjármű állomány környezeti
vonatkozású jellemző inek javítása érdekében 2005 eleje óta az EU és a magyar emissziós el ő írások
teljes mértékben harmonizáltak . Az adórendszer preferálja a kedvez ő tulajdonságú járművek
beszerzését (regisztrációs adó) és a tiszta, alternatív üzemanyagok használatát (jövedéki adó) .
A foglalkoztatottak száma a vizsgált időszakban érzékelhetően növekedett, de a nyilvántartot t
munkanélküliek száma is nő tt ; a munkaerőpiaci aktivitás 55%-os volt . Ezzel összefüggésben a
jövőben is fontos cél az államháztartás „zöldítése” irányába történ ő elmozdulás, mely nem csupán a
gazdálkodó szervezetek környezettudatosabb magatartását célozza, hanem – az adórendszer
szerkezeti finomítása révén az összterhelés növelése nélkül, az egyensúly meg őrzése mellett –
hozzájárulhat az élőmunkát terhel ő közterhek csökkentéséhez, így a foglalkoztatás javításához.

A KSH adatai alapján a nemzetgazdasági környezetvédelmi beruházások összege 2005-ben é s
2006-ban 202-202 milliárd Ft volt, amely az összes beruházás 4,6 és 4,3%-a. A környezetvédelmi
beruházások összege 2004-hez képest 19%-kal n őtt, amely részben a környezeti infrastruktúra
fejlesztés növekvő volumenének eredménye . A K+F ráfordítások nagyobb része (2005-ben 49,4%-
a) állami, míg kisebb részük (39,4%) magán forrás volt (a fennmaradó 11,2%-ot egyéb hazai, illetv e
külföldi forrás finanszírozta) . Jó példaként említhet ő a K+F eredmények hasznosulásának javítását
célzó Jedlik Ányos Program, mely a gazdaság fejlődése szempontjából fontos hosszú távú projekteket
támogatott, többek között a környezetvédelmi kutatások terén . Kitörési pontot a magas hazai hozzáadott
értékkel bíró K+F tevékenységek megerősítése jelenthetne (els ősorban az IKT, nanotechnológia ,
űrkutatás, környezetipar, egészségipar területén) .
Az EU környezeti szabályozásának átvétele következtében a termelői oldalon összességében
kedvező változások zajlottak le . E jogszabályok átvétele a fogyasztói magatartást azonban csa k
gyengén befolyásolta, így a környezet és gazdaság közötti ütköz őpontok társadalmi oldalon is
jelentkeznek . Az 1997-tő l 2006-ig (2004 kivételével) folyamatosan növekv ő jövedelem és reálbér
szint nyomán változó fogyasztási mintázatok erős hatásként jelentkezett . A napjainkra kialakult
fogyasztási minták általában nem a fenntarthatóság irányába mutatnak . A társadalom többségének
gondolkodásában a növekvő fogyasztás – a média többsége által is megerősítve – pőzitív jelenség .
A hazai fogyasztási szerkezet a nyugat-európai országok fogyasztási szerkezetéhez közeledik . E
folyamathoz kapcsolódik, hogy a KSH adatai szerint hazánkban is tovább csökkent a házas é s
növekedett a nőtlen, a hajadon, illetve az elvált családi állapotú lakosság aránya . A
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családháztartások száma fogyott, a nem család-, ezen belül az egyszemélyes háztartások é
emelkedett: míg 1990-ben minden negyedik, addig 2005-ben minden harmadik háztartás vol t
egytagú . Ez hozzájárul a környezetterhelés növekedéséhez az egy főre jutó energia, vagy akár
területhasználat, hulladéktermelés növekedésén keresztül .
A magyar népesség egészségi állapota a fejlett országokra kiterjedő nemzetközi összehasonlításban
igen kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit gazdasági-társadalmi fejlettségünk általáno s
szintje, vagy a környezet állapota lehetővé tenne. A népesség jobb egészségi állapota nem csak a z
életminőséget, de a munkaerő versenyképességét is jelentősen javíthatná .

Mindezek figyelembevételével összességében megállapítható, hogy a megtett lépésekre alapozva a
környezetvédelem, a társadalmi kohézió és a gazdasági fejlődés összhangjának erősítése terén
további lehetőségeink, feladataink vannak:

A lakosság környezet- és egészségtudatosságának fejlesztése, életmódbeli szokásainak,
fogyasztói magatartásának megváltoztatása ;
A K+F+I révén a környezetbarát, anyag- és energiatakarékos tisztább technológiák fejlesztése
és szélesebb körű elterjesztése ;

Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javítása (szolgáltatói-, felhasználói oldalo n
egyaránt) és a megújuló energiaforrások használatának elérhetővé tétele ;

Az államháztartás „zöldítése” ;

A közvetlen környezetvédelmi beruházásokon túl a közvetett, integrált beruházások ösztönzése ,
a környezetvédelmi ipar fejlesztése, tekintettel annak munkaerőpiaci és külpiaci lehetőségeire is .

1 .2 Az EU ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB EREDMÉNYEI

Az EU környezetpolitikájának alakulását ezen id őszakban két fő tényező határozta meg :
— az EU Fenntartható Fejl ődési Stratégiája 2005 . évi megújítása, valamint

— a 6. Környezetvédelmi Akcíóprogram 2006 . évi félidős felülvizsgálata.

Az Európai Bizottság az Európai Tanács 2005 . decemberi ülésére készítette el közleményét az EU
fenntartható fejlődési stratégiájának felülvizsgálatáról, melyet olyan változások indokoltak,
mint a természeti erőforrásokra nehezedő egyre növekvő terhelés, az éghajlatváltozás, a tartó s
gazdasági és társadalmi problémák, valamint az EU b ővülése tizenkét új tagállammal . Az Európai
Tanács 2006. június 16-án fogadta el az Unió megújított Fenntartható Fejl ődési Stratégiáját. A
megújult stratégia prioritási területei az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiagazdálkodá s
javítása; a környezetkímélőbb közlekedés és szállítás ; a termelés és a fogyasztás fenntarthatóbb á
tétele; a természeti erőforrásokkal való körültekintő gazdálkodás; az emberi egészség védelme; a
társadalmi befogadás erősítése, a demográfiai változások és a migráció kezelése, s végül a
szegénység elleni küzdelem és a fenntartható fejl ődés előmozdítása globális szinten . E stratégiában
— részben magyar javaslatra — jelent meg erőteljesebben a társadalmi és területi kohézió fontossága ,
illetve került be célként a klímaváltozás környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése, a
hulladékgazdálkodás kapcsán a természeti erőforrás-használat hatékonyságának növelése, valamint
a kulturális sokszínűség megőrzésének és a fenntarthatóságra nevelés EU-szintű támogatásának
igénye .

Az Európai Unió 2002-2012 közötti id őszakra szóló 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjána k
felülvizsgálata rámutatott, hogy a tematikus stratégiák kidolgozásával az Európai Bizottság késett ,
csak 2005 második felében, illetve 2006 elején mutatta be azokat . E stratégiák a következ ő
témakörökkel foglalkoznak : levegőtisztaság-védelem ("Tiszta levegőt Európának"); talajvédelem ;



növényvédő szerek fenntartható használata; tengeri környezet védelme és megőrzése; hulladék-
gazdálkodás; városi környezet; természeti erőforrások fenntartható használata . Az első 5
témakörben – többségében 2006 folyamán – új jogszabály-tervezetek készültek .
A 2004. évi csatlakozással az Európai Unió tagállamaként feladatunk lett a közösségi szakpolitik a
és jogszabályalkotás folyamatában való részvétel, s ennek során általában a környezetvédelm i
szempontok érvényesítése, illetve a hazai környezetvédelmi érdekek képviselete is .
A vizsgált időszakban az alábbi, környezetvédelemmel összefügg ő irányelvek és rendelete k
elfogadására került sor :
– Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006 . december 18.) a vegyi

anyagok regisztrálásáról, értékelésér ől, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
A rendelet célja az EU vegyi anyag szabályozásának átfogó reformja : egységes rendszer kialakítása
a vegyi anyagok nyilvántartására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására ; a
környezetvédelmi és egészségügyi szempontok hatékony érvényesítése a vegyi anyagok gyártása é s
forgalmazása során. A vegyi anyagok regisztrációját, illetve szükség szerinti engedélyezését eg y
központi Európai Vegyi Anyag Hatóság végzi majd . Az új szabályozás fontos alapelve, hogy
nemcsak az adatok dokumentálásáért, hanem a vegyi anyagok használatából, továbbadásából adód ó
kockázatok becsléséért is az ipar lesz a felelős, sőt a felelősség kiterjed az egész gyártási láncra. A
szabályozás végleges szövege magában foglalja az „egy anyag-egy bejegyzés” (OSOR) néve n
ismertté vált brit-magyar javaslatot .

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/118/EK irányelve a felszín alatt i
vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről

Az irányelv fő célja a felszín alatti vizek jó kémiai állapotának kritériumaira, és a jelent ős és
tartósan emelked ő szennyezési tendenciák megfordítására vonatkozó szabályok megállapítása . Az
új irányelv két szennyező tekintetében (nitrát, peszticidek) közösségi szennyezettségi határértéket
állapít meg, más szennyezők tekintetében ezt a tagállamok kötelezettségévé teszi. A jogszabály
egyúttal bevezeti a küszöbérték fogalmát, amely azt a szennyez őanyag koncentrációt jelenti, amel y
elérése esetén a víztestet már nem lehet jó állapotúnak tekinteni . Az irányelv megállapítja továbbá a
felszín alatti vizek min ősítésének és monitoringjának szabályait .

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK irányelve az elemekr ől és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokró l

Az irányelv korlátozza az egyes elemek és akkumulátorok veszélyesanyag tartalmát, továbbá a
gyártói felel ősségre alapítva konkrét visszagyűjtési és hasznosítási arányokat ír el ő .

-
Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006 . június 14.) a
hulladékszállításról

Az illegális szállításoknak az utóbbi években történ ő elszaporodása is indokolta, hogy a Közösség
megszigorítsa mind a zöldlistás, mind az egyéb hulladékok szállítására vonatkozó szabályozást .

– Az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete (2006 . május 17.) egyes
fluortartalmú üvegházhatású gázokró l

A rendelet egyrészről széles körben korlátozza a fluortartalmú gázok termékekben történő
alkalmazását, másrészrő l szigorú ellenőrzési és felülvizsgálati kötelezettségeket vezet be a beépített
légkondicionálók üzemeltetése kapcsán .
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- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006 . március 15.) az
ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv
módosításáról

Az irányelv minimum-követelményeket határoz meg a kitermel ő iparágak hulladékainak kezelésére ,
valamint szabályozza a környezetre és az emberi egészségre veszélyt jelent ő kutatási és kitermelési
folyamatokat . Az irányelv tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általáno s
kötelezettségeket, a hulladékkezelésre vonatkozó engedélyezési követelményeket, meghatározza a
hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos alapvet ő működési és bezárásí feltételeket, valamint a
hulladék jellemző inek megállapítására és besorolására vonatkozó követelményeket, továbbá rögzíti
a hulladékkezelő létesítmények biztonsági követelményeire vonatkozó rendelkezéseket . A
jogszabály előzetes pénzügyi garanciaadás kötelezettségét írja elő , melynek fedeznie kell az
üzemszerűműködésbő l, a bezárásból és a balesetekb ő l eredő károkat, valamint a rekultivációt .

-
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006 . február 15.) a fürdővizek
minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az irányelv új vízmin őségi paramétereket vezet be, és meghatározza a fürd ővízzel kapcsolato s
eljárási szabályokat (kijelölés, monitoring, visszaminősítés) . Az új irányelv szabályai
Magyarországon sokkal könnyebben végrehajthatók, mint az eddig hatályos — 1976-os —
szabályozás normái .

-
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és
a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

A módosítás értelmében_ az új tagállamok — köztük Magyarország — 2012-ig átmeneti mentessége t
kaptak a csomagolási hulladék 50%-os hasznosítási kötelezettsége alól .

Nemzetközi egyezmények (sokoldalú együttm űködés)
Nemzetközi kötelezettségeink súlypontja az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói
Jegyzőkönyv végrehajtásából adódó, az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP )
kapcsolatos feladatok ellátása, illetve az ENSZ EGB 2007 . októberi belgrádi környezetvédelm i
miniszteri konferenciára való felkészülés volt. A környezet-, természetvédelmet, illetve vízügyet
érintő nemzetközi megállapodásokból (pl . 'biológiai sokféleségrő l szóló egyezmény) adódó hazai
feladatok végrehajtása folyamatos volt . 2005-2006 során az alábbi területeken történt előrelépés :

Megjelent az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó 2005 -
2007-es Nemzeti Kiosztási Terv (66/2006 . (III. 27.) Korm. rendelet) . Az EU és az ENS Z
Éghajlatváltozási Keretegyezmény számára jelentés készült az éghajlatváltozással kapcsolato s
2001-2005 . közötti hazai tevékenységrő l és a 2020-ig várható kibocsátási trendekről .

Megjelent az 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet a nagy távolságra jutó, országhatárokon
átterjedő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, a z
eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentésérő l szóló Göteborgi Jegyzőkönyv kihirdetésérő l .

A sivatagosodás és aszály elleni küzdelemről szóló ENSZ egyezményhez (UNCCD)
kapcsolódóan előterjesztés készült a hazai aszály stratégiával kapcsolatos feladatokró l
(2142/2005 . (VII . 14.) Korm. határozat) .

Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelmérő l szóló megállapodás (AEWA) kapcsán
fontos feladat volt az ólomsörét használatának betiltása a vizes él őhelyeken
2005. augusztus 15-ig, amelyről az 56/2005 . (VI. 25 .) FVM rendelet rendelkezik . A
megállapodás alapján 2005-ben készült el őször nemzeti jelentés .

A 2006. évi XVI. törvénnyel kihirdetésre került a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény módosítása .
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A Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe három új terület (Nyirkai-Hany, Fels ő -
Kiskunsági szikes puszták, Rába-Völgy) került fel és kibővült a Tatai Öreg-tó ramsari terület .

A 2051/2005. (IV. 8 .) Korm. határozat felhatalmazást adott az Európai Táj Egyezmény
aláírására.

A Duna védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (ICPDR) elnökségi feladatait 2005-ben a
Magyarország látta el. A Duna-delta térség fejlesztése kapcsán kialakult érdekellentéte k
feloldása eredményeként 2006-ban Odesszában létrejött a Duna-delta egészének védelmével é s
fenntartható fejlesztésével foglalkozó nemzetközi konferencia . Az együttműködés erősítése
céljából 2005-ben megkezd ődött az integrált vízgyűjtő gazdálkodási terv és árvízvédelmi
program kidolgozása a Tisza vízgyűjtőre. 2006-ban a Tisza Csoport Budapesten rendezte me g
ülését .

Regionális és kétoldalú együttműködés

Folyamatos volt a Visegrádi Négyek (V4) együttm űködése. A 2005-ben Lengyelországban
tartott miniszteri találkozón a lisszaboni stratégia, a klímaváltozás, a REACH szabályozás, a z
EU hulladékokkal kapcsolatos direktívái, a GMO élelmiszerek kérdése, a Natura 2000, valamin t
a Strukturális Alapok felhasználása szerepelt a fő témák között. A 2006. évi, Kassán tartott
értekezleten a Natura 2000 finanszírozási kérdései, valamint a hulladékok szállításáva l
kapcsolatos kérdések kaptak hangsúlyt .

A 2005 . októberi Budapesti Fórum meghirdette a Visegrádi Négyek, Ausztria és Szlovéni a
alkotta Regionális Partnerség és a Nyugat-Balkán országai közötti együttm űködés erősítését .

A 306/2005.(XII . 25 .) Korm. rendelettel megtörtént a Csehország, Románia, Lengyelország,
Szlovákia, Szerbia-Montenegró, Ukrajna és Magyarország által aláírt Kárpátok
Keretegyezmény kihirdetése, amelynek célja a Kárpátok természeti er őforrásainak védelme,
fenntartása és fenntartható kezelését segítő regionális együttm űködés erősítése. Az egyezmény
2006. január 4-én lépett hatályba .

Befejeződött az új magyar-szlovák vízügyi egyezmény előkészítése, és magyar részrő l a
KoiIUány felhatalmazást adott az aláírására .
A 2005 októberében tartott együttes magyar-román kormányülésen miniszterelnöki szint ű
nyilatkozat aláírására került sor az árvízi együttműködésről, és feladattervet fogadtak el a
környezetvédelmi és vízügyi együttműködéssel kapcsolatban .

A 2006. januári együttes magyar-horvát kormányülésen a felek aláírták a magyar-horvá t
kormányközi környezet- és természetvédelmi egyezményt .

2005-2006-ban folytatódtak a szlovák és a román féllel kötött kormányközi környezetvédelmi
egyezmények Vegyes Bizottságainak, továbbá a magyar-ukrán és a magyar-román Vízügyi
Bizottságok munkálataí .

Montenegróval a NEFE-program keretében, a REC koordinálásával környezetvédelm i
tapasztalatcsere projekt valósult meg .

Az osztrák-magyar együttműködés keretében egyeztetések folytak a Rába és mellékfolyó i
vízminőségi problémájának megszüntetéséről .

2005-2006-ban is zajlott a németországi tartományi együttm űködési projektek gondozása, a z
ÖKOTECH-szemináriumok előkészítése .

A magyar-francia kapcsolatok keretében 2005-2006-ban is megrendezésre kerültek a budapest i
»környezetvédelmi hónap" hagyományos rendezvényei .

2005 . szeptemberben finn-magyar miniszteri szintű megbeszélésekre került sor többek között a
finn részvétellel megvalósuló Berettyó vízminőségi kárelhárítási projektről, valamint a 2006 .
második felében esedékes finn EU elnökség környezetvédelmi prioritásairól .



2005 . szeptemberében Kínában tett miniszterelnöki látogatás eredményei közül kiemelendő a
2006-2007 . évi Együttműködési Munkaprogram aláírása a Vízügyi Minisztériummal, valamint a
környezetvédelmi munkaprogram kidolgozásáról létrejött megegyezés .

1 .3 A KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÓ- És INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE

Jogi szabályozás fejlesztése
A környezetügy jogi szabályozórendszerének fejlesztése ebben az id őszakban is folytatódott . A
szabályozórendszer alakulását egyrészt a hazai társadalmi, gazdasági, környezeti változások ,
másrészt az EU jogalkotása befolyásolta . A közösségi jogalkotás folyamatosan újabb és újab b
jogszabályok hazai jogrendszerbe való átültetését kívánta meg, amelynek nem megfelel ő teljesítése
kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után .
2005-2006 során az alábbi, környezetüggyel összefügg ő főbb törvények, törvénymódosítások
jelentek meg :

A környezetkárosítás elleni fellépés jogi eszközeinek szigorítása a Büntető Törvénykönyv
módosításával . Az új szabályozás szerint az illegális hulladékelhagyás bűncselekmény, amely 3
év szabadságvesztéssel sújtható . Szigorodott és egyúttal alkalmazhatóbbá vált a
természetkárosítás, környezetkárosítás b űntettére vonatkozó szabályozás is .

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ől szóló törvény, melynek célja
a vonatkozó EU Irányelv által előírt kereskedelmi rendszer bevezetése és a Kiotói Jegyz őkönyv
szerinti projekt tevékenységekben való hazai részvétel szabályozásának megalapozása .

A növényvédelmi törvény módosítása a hatékonyság növelése érdekében átalakította a
közérdekű védekezésekkel kapcsolatos hatósági munkát, valamint az eljárásba bevonta a
FÖMI-t és a földhivatalokat .

A géntechnológiai tevékenységről szóló törvény módosítása megteremtette a géntechnológiáva l
módosított növények, a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztet t
növények együttélésének (koegzisztencia) törvényi kereteit .

Módosultak az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények az élelmiszerlánc egészér e
kiterjedő , nagyobb biztonságot nyújtó szabályozás kialakítása érdekében .

A 2005 . évi CLXI. törvény módosította a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezésí Szabályzat kihirdetésér ől szóló 2000. évi CXII .
törvényt (Btv .) . A Btv . kiegészült a Balaton üdülésí funkciója, az idegenforgalom és a környezet
védelme közötti összhang megteremtését biztosító, valamint a vízpart-rehabilitációs és a
partvonal szabályozási tervek megalkotására vonatkozó garanciális el ő írásokkal .
Az Országgyűlés elfogadta a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005 . évi
LXIV. törvényt .

A 2006 . évi L. törvény módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 .
évi LXXVIII . törvényt . A módosítás településrendezési vonatkozásban több olyan rendelkezést
tartalmaz, amely a települési környezet védelmét szolgálja : Így például :

o a csapadékvíz összegyűjtéséről, helyben tartásáról ill . elvezetéséről szóló elv,
o az új beépítésre szánt területek kijelölésének korlátot szabó rendelkezés ,
o az egyes településeket és meghatározott népességü településrészeket elválasztó legaláb b

200 m szélességű, beépítésre nem szánt (mez ő-, erdőgazdasági, közlekedési ,
vízgazdálkodási) területekbő l álló gyűrű (greenbelt) biztosítását szolgáló elő írás .
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Ezen garanciális rendelkezések célja a területekkel való takarékos bánás, a term őföld védelme
és az ökológiai hálózatok, természet-közeli és rekreációs területek fenntartásának
helybiztosítása.
A módosítás bevezeti továbbá a biológiai aktivitásérték fogalmát, amely egy adott területe n
jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotár a
kifejtett hatását mutató értéke . A törvénymódosítás rendelkezik arról, hogy az újonnan
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a
külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átmin ősítés előtti aktivitás
értékhez képest nem csökkenhet . A módosítás szerint a településrendezés során figyelembe kel l
venni a közlekedési kényszer (lakóhely-munkahely, nyersanyag kitermelés-feldolgozás stb .
viszonylatában) csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását is .

Kiemelt jelentőségű rendeletek és határozatok :
— egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról ,

- környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról (az
engedélyezési eljárások egyszerűsítése, gyorsítása, átláthatóbbá tétele) ,

- az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási
Tervről (2005-2007) (meghatározza, hogy a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartoz ó
létesítmények az adott időszakban mennyi üvegházhatású gáz kibocsátási egységge l
gazdálkodhatnak) ,

- bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának szabályairó l
(cél, hogy Magyarországon 2010-re a forgalomba hozott közlekedési célú üzemanyago k
energiatartalmának legalább 5,75%-át bioüzemanyagok szolgáltassák) ,

- a Natura 2000 területekről szóló Korm. rendelet módosításáról (az Európai Bizottság
észrevételeinek megfelelően) és a földrészletek jegyzékér ől ,

- vizek mezőgazdasági eredet ű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (a nitrát-érzékeny
területeken lévő nagy sertés és baromfi telepekre vonatkozóan a korábbi 2005 . december 31- i
határidőt 2007. október 31-re hosszabbítja meg, a nem nitrát-érzékeny területen lév ő
állattartótelepek hígtrágya tárolóit legkés őbb 2014-ig kell a megfelelő műszaki védelemme l
ellátni) ,

- géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával
kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érint ő magyar stratégiáról (a parlamenti pártok
konszenzusos határozata többek között kimondta, hogy a MON810 génmódosított
kukoricavonalakra vonatkozó moratóriumot továbbra is fenn kell tartani) ,

- hulladéklerakással kapcsolatos szabályokról (hulladéklerakó létesítésére, üzemeltetésére ,
lezárására és utógondozására vonatkozó előírások) ,

- nyilvánosságkörnyezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről ,

- valamint a 2004 . évben kihirdetetteket követően 2005-2006. években teljes körűen hatályba
léptek a Balaton kiemelt üdül őkörzetének területén lévő parti települések vízpart-rehabilitáció s
szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitáció s
tanulmánytervének elfogadásáról szóló TNM rendeletek (összesen 43 db) .

A 2005-2006 során elfogadott jogszabályokat és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit a
Függelék részletezi .
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A közgazdasági szabályozórendszer fejlesztés e

A gazdasági szabályozórendszer fejlesztésének egyik fő iránya a klímavédelem nemzetközi
gyakorlatához illeszkedően az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek - a széndioxid-kvóta -
kereskedelmérő l szóló jogszabályrendszer kialakítása volt . E rendszer törvényi alapját a 2005 . évi
XV. törvény képezi, a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek kidolgozása folyamatosan történik .

A szabályozórendszer fejlesztésének második fő iránya a meglévő „hagyományos”
környezetvédelmi szabályozó eszközök korszer űsítése, amely a „szennyező fizet” és a gyártói
felelősség elveinek hatékonyabb érvényre juttatását célozta . Ennek keretében folytatódott a
termékdíj-rendszer és a különböző hulladék típusok (csomagolási, gépjármű , elektronikai )
visszavételi rendszerének fejlesztése, valamint megjelentek a betétdíjról, illetve az elemek és
akkumulátorok hulladékainak visszavételérő l szóló rendeletek .
A harmadik fejlesztési irány az általános szabályozó eszközök (pl . adók) működtetése során a
környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vétele . Ebben a körben kell kiemelni a
gépjárműadó módosítását, amely a környezeti szempontokat az adókedvezmények között ismeri
e1, a jövedéki adó módosítását, amely a bioüzemanyagok kedvezményes jövedéki adóját rögzíti ,
valamint a regisztrációs adó módosítását, ahol az adómértékek megállapításánál veszik figyelemb e
környezetvédelmi szempontokat. Ebbe a fejlesztési irányba sorolható a közbeszerzési törvény
módosítása is, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi követelmények, feltételek beépíthetőségét
az eljárásba .
A negyedik fejlesztési irány a környezetvédelmi gazdasági szabályozó eszközök új típusainak
kidolgozása. E körben 2005-ben megkezd ődött a környezetvédelmi biztosítékokról szóló
szabályozás megalapozása .

Az intézményrendszer fejlesztése

2006-ra lezárult a környezet-, természetvédelmi és vízügyi feladatok ellátó szervezeteket érint ő
közigazgatási reform, melynek keretében egyrészt a jogállami igényeknek megfelelően szétvált a
hatósági és a vagyonkezel ői intézményrendszer, másrészt létrejött az ügyfélbarát, integrál t
zöldhatóság. A környezet-, természetvédelmi és vízügyi területi els ő fokú hatósági feladatok
ellátása a felügyel őségekhez (ún. zöldhatóság) került, a nem-hatósági állami feladatokat (pl .
vagyonkezelés, fenntartás) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, illetve a nemzeti park
igazgatóságok látják el .

2005-ben a nemzeti park igazgatóságok mellett megalakultak a Nemzeti Park Tanácsok, amelyek
szakmai, tudományos hátteret biztosítanak az igazgatóságok munkájához, és egyben segítik azo k
társadalmi integrációját. 2005-ben a lakosság tájékoztatása, az ügyintézés gyorsítása érdekében
megkezdődött Zöld-Pont Irodák Hálózatának kiépítése .
2006. év során a zöldhatósági rendszerben kisebb lépték ű kiigazítások valósultak meg, így a z
arányaiban két legkisebb leterheltségű felügyelőség megszűnt, helyettük kisebb létszámú
kirendeltségek jöttek létre . Megkezdődött a regionális laboratóriumi és mér őközpont hálózat
kialakítása .

A környezet-, természetvédelmi és vízügyi szakmai és hatósági feladatok ellátásában a
felügyelőségek és igazgatóságok mellett több tárca háttérintézményei is jelentős szerepet játszanak .
A környezeti biztonság erősítése érdekében 2005-ben a KvVM és a Belügyminisztérium illetékes
szervei közösen elindították a Zöld kommandó akciót a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesete k
és a környezetkárosító cselekmények megel őzése érdekében . A kulturális örökség, az építet t
környezet és a műemlékek védelme terén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal töltött be jelent ő s
szerepet (hatósági feladatok ellátása, kutatás, ismeretterjesztés stb .) .
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1.4 Az EU-s FEJLESZTÉSI FORRÁSOK KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK
TAPASZTALATAI

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a környezetvédelmi szempontok a korábbinál jelent ősebb
szerepet játszanak a hazai fejlesztéspolitikában . A 2004-ben indult első Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT-I) több operatív programja (OP) tartalmazott környezetvédelmi célokat is szolgál ó
intézkedéseket. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) célja a település i
környezetmínőség javítása, a természet és a vizek védelmét szolgáló projektek megvalósítása, a
speciális hulladékáramok kezelése, az árvízvédelmi biztonság megteremtése, valamint az
energiagazdálkodás és a közlekedés környezetbarát fejlesztése volt . A KIOP mellett több OP-ban is
megjelentek környezeti vonatkozású elemek, így p1 . a vállalkozásoknál környezetirányítás i
rendszerek alkalmazása (GVOP), környezetbarát mez őgazdálkodás, falufejlesztés (AVOP) ,
környezeti oktatás-nevelés (HEFOP), városehabilitáció, tömegközlekedés korszer űsítése, örökség -
és ökoturisztikai fejlesztések (ROP) támogatása. A környezeti szempontoknak is megfelelő
agrártermelés elterjesztését az AVOP mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatása i
segítették (pl . agrár-környezetgazdálkodás, erdőtelepítés) . 2005-2006-ban ütemesen haladt a
támogatást nyert pályázatok megvalósítása, azonban a pénzügyi teljesítés több intézkedésnél i s
részben 2007-re csúszott át .

A környezetvédelmi beruházások támogatása mellett ugyanakkor az EU Strukturális Alapokr a
vonatkozó szabályozása alapvető követelményként fogalmazta meg a környezetvédelmi
szempontok horizontális érvényesítését. Ezt segítette az NFT-I programozási dokumentumainak
(OP-k, programkiegészítő-dokumentumok) környezeti vizsgálata is . A környezeti szempontok
érvényesítését azonban nem csak ezekben a dokumentumokban, hanem a projektek tervezése ,
elbírálása, megvalósítása, működtetése és utólagos értékelése során is figyelembe kell venni . A
környezeti szempontok integrációjának el ősegítése érdekében többféle útmutató (pl . „Részletes
Környezeti Fenntarthatósági Útmutató”) is készült a pályázók és az értékelők számára .
Az EU Kohéziós Alap (KA) támogatásban részesült projektek (szennyvízkezelés, település i
hulladékgazdálkodás, vasúti fővonalak korszerűsítése) közül a megfelelő előkészítést követően a
vizsgált két évben több is a végrehajtási szakaszba érkezett . Az NFT-I, NVT, KA források
felhasználásának bemutatását részletesen a 2 . fejezet tartalmazza.
Az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek a vizsgált két évben számos konferenciát ,
megbeszélést szerveztek a környezetvédelmi projektek kidolgozásának és a környezeti szemponto k
figyelembevételének elősegítése érdekében. A beérkezett pályázatokkal kapcsolatba n
leggyakrabban az alábbi problémák, hiányosságok merültek fel :

szükségtelen, illetve indokolatlan fejlesztési igények;
szakmai tartalmi ellentmondások ;

indokolatlanul magas költségelemek, irreális fajlagos költségek ;

- a projektgazdáknál (önkormányzat) az önerő nem, vagy nem megfelelő időben történő
rendelkezésre állása ;

— bizonytalan üzemeltetési feltételek, előre látható pénzügyi fenntarthatósági problémák ;
rendezetlen tulajdonviszonyok;

egyeztetési kötelezettség elmulasztása .

Az NFT-I végrehajtásával párhuzamosan 2005-ben megkezd ődött a 2007-2013. közötti időszakra
szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kidolgozása . A Környezet és Energia Operatí v
Program (KEOP) révén a felhasználható források növekedésén túl lehetőség nyílik a támogatott
témakörök további bővítésére (pl. a fenntartható életmód és fogyasztás gyakorlattá válásának
elősegítése) . Előrelépést jelent az is, a regionális operatív programokban számos, a környezet- é s
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természetvédelem szempontjából fontos új témakör jelenik meg (pl . helyi természeti értékek
védelme és megismertetése, belterületi bel- és csapadékvíz rendezés) . Az ÚMFT-vel párhuzamosan
készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, amely 2007-tő l többek között az agrár-
környezetgazdálkodást, erdő telepítést, falufejlesztést és a vidéki örökség megőrzését támogatja .
Az ÚIVIFT megvalósítása során a pályázatírás, -értékelés, a szervezés és a kivitelezés területé n
felhalmozódott tapasztalatokra alapozva kiemelt figyelmet kell fordítani a fenti problémák
megoldására. Nagyobb súlyt kell adni a megel őző jellegű intézkedéseknek, amelyek a környezeti
hasznukon túl jelentős, hosszú távon jelentkező megtakarítást eredményeznek mind a közszférában,
mind a háztartásokban, és az így felszabaduló források további célok megvalósítását szolgálhatják .
Törekedni kell a források ésszerű elosztására mind a területi esélyegyenl őség elősegítése, mind a
gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok összehangolása, kiegyensúlyozott
érvényesítése, a pozitív szinergiák megteremtése érdekében . A fenntarthatósági szempontoknak a
pályázati kiírásokban és az értékelési, döntési folyamatokban is a jelenleginél nagyobb hangsúly t
kell kapniuk (pl . az OP-k éves jelentéseiben annak bemutatása, hogy a projektek hogyan járulta k
hozzá a környezetvédelmi célok megvalósulásához) .
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2. A TEMATIKUS AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉS E

2 .1 A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG NÖVELÉS E

A környezettudatosság növelését célzó intézkedések 2005-2006-ban szorosan illeszkedtek a TA P
átfogó céljaihoz és a következő célterületekre irányultak :

Környezeti oktatás ; nevelés

	

Felelős társadalmi részvétel erősítése

Közérdekű információkho z
való hozzájutás javítása

♦

Kutatás-fejlesztés-innováció Fenntartható fogyasztás és termelés ösztönzés e

â

	

A környezettudatosságot erősítő programok a közoktatásban, szakképzésben, a
felsőoktatásban és az iskolán kívüli nevelés terén

Az óvodai környezeti nevelés keretében folytatódott a korábbi programok támogatása (pl .
óvodakertek gondozása, témanapok, műhelyfoglalkozások szervezése, óvodapedagógusok
továbbképzése) . A Zöld óvoda kritérium- és indikátor rendszerének kidolgozását követ ően 2006-
ban megjelent a "Zöld Óvoda" cím pályázat . Az országban 109 intézmény nyerte el ezt a kitüntető
címet .

A kormányzati Erdei Iskola Program részeként a 2005/2006 . tanévre kiírt pályázaton 174 iskola
7130 tanulója kapott támogatást . Elkészült a szolgáltatások min ősítési kritériumrendszere, é s
megkezdődött a minősítés . Az Uniós források további erdei iskolák építésének támogatásá t
biztosították. Az erdei iskolák szervezésében, működtetésében a civil szervezetek mellett a nemzet i
park igazgatóságok is közreműködtek .

A közoktatás akcióprogramjai között kell megemlíteni az Ökoiskola Hálózat Program teljes kör ű
hazai adaptációját, az „ökoiskola” cím odaítélését (2006-banösszesen 208 ökoiskola), a „Lépése k
az ökoiskola felé” című kiadvány megjelentetését, továbbá a BISEL (Bioindikáció az iskola i
oktatásban) akcióprogram és a GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Program folytatását . A
GLOBE nemzetközi listájának első 50 helyezettje között 4 magyar középiskola szerepel .

A környezet- és természetvédelmi, nagy hagyományú tanulmányi versenyek (pl . Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Verseny, Herman Ottó Országos Biológiai, Teleki Pál
Országos Földrajz-Földtani Tanulmányi Verseny) évente több mint 35 ezer tanulót és mintegy eze r
tanárt aktivizáltak. Az ENSZ „Education for Sustainable Development” (Fenntarthatóságr a
Nevelés) évtizede program részeként is számos tevékenységre került sor (konferenciák ,
tanulmánykötet) . A környezetvédelmi és az oktatási miniszterek 2005-ben megrendezett mága s
szintű találkozóján, Vilniusban elfogadott stratégia közoktatással kapcsolatos részeinek
megvalósításában hazánk is aktívan részt vett .

A környezet- és természetvédelmi szakképzés területén a már megkezdett feladatok (pl. a
környezetvédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek felülvizsgálata ,
szaktankönyvek biztosítása, EUROPASS bizonyítványok készítése) ellátása mellett a Nemzet i
Szakképzési és Feln őttképzési Intézet 2006-ban létrehozta a Környezettudatos Szakképz ő Iskolai

15



Hálózatot annak érdekében, hogy a szakmai nevelő/oktató munkában is érvényre jussanak a
környezeti szemlélet és a fenntarthatóság elvei .
A felsőoktatásban a hagyományoknak megfelelően került sor az Országos Tudományos Diákkör i
Konferenciára és az Országos Fels őoktatási Környezetvédelmi Diák Konferenciára. 2006-ban a X .
OFKD-ra összesen 254 pályamű érkezett, amely messze meghaladta a korábbi találkozók átlagát é s
ezen 22 hazai és 1 határon túli fels őoktatási intézménybő l több mint 350 résztvevő regisztráltatta
magát. A teljes magyar fels őoktatást érintő átalakulás részeként („Bolognai folyamat") a
felsőoktatási intézményekben elindult a társadalmi igényekhez jobban igazodó környezet- é s
természetvédelmi graduális és PhD-programok fejlesztése .
Az oktatási intézmények környezettudatos fejlesztése érdekében elindult a Szemünk Fénye
Program, amely az oktatási mellett hozzájárult a szociális, egészségügyi, művelődési és
sportlétesítmények világítási és fűtési rekonstrukciójához is .

A környezeti szempontok ágazati integrációja keretében folytatódott a Magyar Honvédség
környezetvédelmi megbízottainak továbbképzése . Először nyílt lehetőség a NATO álta l
létrehozott Környezetvédelmi Kiképzési Munkacsoport ülésén a hazai védelmi környezetvédele m
bemutatására, „Magyar Katonai Környezetvédelmi Kiképzések” címmel .

â

	

Környezeti kutatás - fejlesztés - innováció
A környezeti kutatás-fejlesztés számos, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kezel t
pályázati programban támogatásban részesült . A Jedlik Ányos Program részeként a Pécs i
Tudományegyetem a Pécsi Vízmű Rt-vel és környezetvédelmi vállalkozásokkal együttműködve
kidolgozott egy gyorsított tájrehabilitációs eljárási rendszert a bányászati és ipari tevékenység sorá n
keletkező tájsebek rehabilitációjára. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokban az ökológi a
témakörével kapcsolatos pályázatok (3/B . alprogram) esetében 4 projekt fejeződött be, azonban az
elért eredmények konkrét hasznosításához további K+F tevékenység vagy a hasznosításban érdekelt
befektetők aktivitása szükséges . A 2005-ben meghirdetett húzóágazati innovációs klaszte r
programban „Bioenergetikai Innovációs Klaszter létrehozása és K+F programok megvalósítása a
biomassza hasznosítása területén” c . projektben 44 PhD hallgató működött közre, a projekt
eredményeit a Károly Róbert F őiskola és a Debreceni Egyetem az oktatásban is hasznosítja. A
„Megújuló energiagazdálkodás az agrárium fenntartható fejl ődéséért” (Dél-alföldi Megújuló
Energia Centrum) c. projektben többek között a biohidrogén molekuláris alapjait, az etanolla l
történő biodízel gyártás lehetőségeit vizsgálták. A projekt eredményeit a Szeged i
Tudományegyetemen az oktatásban is felhasználják . A környezeti kutatás-fejlesztéshez az NFT
GVOP is jelentős támogatást nyújtott .

Lezárulta KvVM és a Magyar Tudományos Akadémia 2003-2005 . évekre szóló együttműködési
megállapodásban foglaltak végrehajtása és folytatódott az EU Hatodik Kutatási Keretprogramjának
részeként a CIRCLE és a BiodivERsA projektek megvalósítása . A KvVM mind szakmailag, min d
anyagilag támogatta az Innovációs Nagydíj és a Gábor Dénes díjak odaítélését, továbbá részt vett a z
Innovációs Környezetvédelmi Verseny lebonyolításában .

â

	

A fenntartható fogyasztás és termelés ösztönzése
KvVM-mel való együttműködés keretében a REC elkészítette a Fenntartható termelési eljárások é s
fogyasztási szokások keretprogramj át, amely javaslatokat fogalmaz meg a 2015-ig tartó id őszakra .
Az EU öko-cimke és a hazai környezetbarát termékminősítő rendszer működtetése keretében
újabb feltételrendszerek kidolgozására és védjegyhasználati szerz ődések megkötésére került sor. Az
EMAS népszerűsítése érdekében kiadvány jelent meg és 2006-ban hazánk EMAS díjban részesült ,
mivel az új EU tagállamok közül itt tapasztalták az EMAS-regisztrált szervezetek számának

16



legnagyobb arányú növekedését . Kis- és középvállalkozásoknál az ISO 14001 környezetirányítás i
rendszerek bevezetését az NFT GVOP támogatta .
Az IPPC terén az egyik legfontosabb feladat az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásá t
elősegítő) útmutatók elkészítése volt (2005-ben 6 útmutató jelent meg), továbbá megkezdte
működését az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer . Elkészült a második EPER (Európai
Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter) EU jelentés, valamint a 96/61/EK 1PPC tanácsi irányelv
végrehajtásával kapcsolatos országjelentés. A Nemzeti Kibocsátás-csökkentési Program keretében
fémipari üzemek vizsgálata valósult meg (dioxin, poliklórozott bifenilek, poliaromá s
szénhidrogének és hexaklór-benzol) .

â

	

A környezettel és természettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban való felel ős
társadalmi részvétel er ősítése

Bár csökkenő mértékben, de a KvVM mindkét évben támogatta a társadalmi szervezetek környezet -
és természetvédelmi programjait . A környezet- és természetvédelmi kommunikáció fejlesztés e
érdekében számos rendezvény, tájékoztató műsor és kiadvány is támogatásban részesült (KvVM ,
Nemzeti Kultúrális Alapprogram) .

A környezeti információhoz való hozzájutást segítette a KvVM Közönségszolgálati Irodája, a
területi szerveknél létrejött Zöld-Pont Irodák hálózata és a civil szervezetek által m űködtetett
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) . 2005-ben 18 262, 2006-ban 16 809 ügyfél
kereste fel a Zöld-Pont Szolgálatot, jelentős számban hulladékgazdálkodási kérdésekkel .
Az Espooi egyezmény végrehajtása keretében a következő (tervezett) létesítményekkel
kapcsolatban folytak eljárások: a romániai Verespatakon és a szlovákiai Körmöcbányán tervezet t
aranybányák nyitása; a Dráván tervezett novo virjei vízerőmű; a Paksi Atomerőmű élettartam -
hosszabbítása.

2.2 EGHAJLATVÁLTOZÁSI AKCIÓPROGRA M

A TAP végrehajtásának fő elemei e két évben a következők voltak :

A stratégiai tervezés fejlesztése

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia előkészítése
Megújuló energiahordozó-felhasználás hazai stratégiája (tervezet)

Szabályozórendszer fejlesztése

EU kibocsátási-jog kereskedelmi rendszer bevezetésével összefügg ő feladatok
Bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának ösztönzése

Fosszilis energiahordozó felhasználás és az ebből eredő üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentés e

Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása
Környezetbarát közlekedés elterjedését szolgáló intézkedése k

Előrejelzés, modellezés, tájékoztatás
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A stratégiai tervezés fejlesztése
A VAHAVA projekt eredményeire építve folyt a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása .
A 2008-2025-ig terjedő időszakra vonatkozó Stratégia célja, hogy meghatározza az üvegházhatás ú
gázok hazai kibocsátásának csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz val ó
alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtás i
kereteit, különös tekintettel a klímatudatosság erősítésére .

2006-ban elkészült a megújuló energiahordozó-felhasználás hazai stratégiájának tervezete . Az
elfogadott stratégia alapot teremt a megújuló energiahordozó növelési program kidolgozásához ,
illetve a feladatok megvalósításához .

â

	

A szabályozórendszer fejlesztés e
Éghajlatpolitikai szempontból kiemelt feladat volt a Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépéséb ől és az
EU kibocsátási-jog kereskedelmi rendszerének bevezetéséből származó feladatok teljesítés e
(részletesen az 1 .3 fejezetben) . Megkezdődött az ENSZ által el őírt Nemzeti Rendszer (üvegház
kataszter) továbbfejlesztése .

A bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítása érdekében megjelent a
42/2005 . (III. 10.) Korm. rendelet és 2005 . második felében megkezdődött az ETBE forgalmazása.
A jövedéki adószabályozás megteremtette a benzinbe és a gázolajba a biokomponense k
bekeverésének feltételeit, a biokomponensek adóvisszatérítésének biztosításával .

A bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatával kapcsolatos hazai é s
nemzetközi vállalásunk teljesítését, a gyártási technológiák fejlesztését, valamint a termeléshez é s
feldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztatást EU támogatás is segítette .

â

	

Kibocsátás-csökkentés
Az energiatakarékossági feladatok megvalósítását és a megújuló energiahordozók (különösen a
biomassza) hasznosításának b ővítését hazai és EU-s támogatások egyaránt segítették. A Nemzet i
Energiatakarékossági Program 2005-ben 1108, 2006-ban 2969 lakossági pályázatot támogatott
(hagyományos építésű ingatlanoknál nyílászáró korszer űsítés, utólagos hőszigetelés, megújul ó
energiaforrások felhasználásának b ővítése, pl . napkollektorok beszerzése) . A beruházások
megvalósításával 129 TJ/év energiahordozó megtakarítás érhet ő el . ÖTM támogatás segítette az
iparosított technológiával épült lakóépületek és távfűtési rendszerek energiatakarékos felújítását . A
KvVM biomassza hasznosításra épül ő hazai referenciarendszerek kialakítását támogatta . Több
tárcánál (pl . HM, IM) folytatódott az energiafelhasználás korszer űsítése (kazánházak, fűtés i
rendszerek átalakítása) . A haderőreform négy éve alatt a HM teljes energiahordozó felhasználására
vonatkoztatva mintegy 20%-os fosszilis energiahordozó felhasználás csökkentést ért el . A
Pálhaimán működő büntetés-végrehajtási intézménynél 1,7 megawatt teljesítmény ű biogáz üzem
épült, amely évi 6 millió köbméter - 5- 6 ezer háztartás villamos energia ellátásához elegend ő
biogázt állít majd elő 90 ezer tonnányi szerves trágyából, valamint növényi hulladékból . A MOL
Nyrt. geotermikus projektet indított a rendelkezésre álló potenciál hasznosítására .

A KIOP „Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése” intézkedés 42 projekthez nyújtot t
támogatást. Az energia hatékonyságot növelő beruházások megvalósítása révén 0,84 PJ/év, az
egyéb megújuló energiaforrást hasznosító beruházások eredményeként 0,32 PJ/év, összesen 1,1 6
PJ/év energiahordozó megtakarítás realizálható . A villamosenergia termelést szolgáló megújuló
energiaforrás hasznosítása eredményeként 20,9 MW új villamosenergia termel ő kapacitás jött létre
és ezek a berendezések várhatóan 55,5 GWhlév villamosenergiát termelnek.
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A biomassza-felhasználás révén az energiaiparban jelentős tüzelőanyag-szerkezet átalakulás men t
végbe, mely a lakossági és mez őgazdasági kategóriában egyaránt megfigyelhet ő volt . A biomassza-
alapú villamosenergia-termelés a 2005-ben tapasztalt meglehetősen dinamikus növekedést követően
2006-ban mérsékeltebb ütemre váltott . A vizsgált időszakban egyes, korábban kizárólag szénne l
fűtött energiablokkok vegyes tüzelésre álltak át és az „együtt égetés” részaránya néhány év alat t
számottevően növekedett (a biomasszát égető erőművek rangsorrendje a következő : Mátra,
Pannongreen-Pécs, AES-Kazincbarcika, AES-Tiszapalkonya, Bakonyi Bio-Ajka, Bakonyi-Ajka) . A
jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a biomassza tüzelési célú hasznosítás a
megfeleljen a környezeti fenntarthatósági szempontoknak is .

A környezetbarát közlekedés elterjesztése érdekében – részben EU támogatással – jelentős
beruházások valósultak meg a vasúti és közúti járműállomány, valamint a vasúti vonalak
korszerűsítése terén. A GKM és a KvVM számos területen . támogatta a járműállomány
korszerűsítését: környezetkímél ő motorral felszerelt autóbuszok beszerzése, könny ű dízel
motorkocsik forgalomba állítása nem villamosított vonalakon, mozdonyfelújítás, motorkocs i
korszerűsítés, a gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálata hatékonyságának javítása
korszerűbb méréstechnikával és adatgyűjtéssel .

ELT Kohéziós Alap támogatással folytatódtak a nagy fővonali fejlesztések (Budapest Hegyeshalom,
Budapest Szolnok – Lökösháza és Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vonal-szakaszok) . A tervezett
EU projektek előkészítésével összefüggésben befejez ődött a támogatási kérelem kidolgozása a Bp .
Kelenföld – Székesfehérvár vonalrészre . Az V. korridor további korszerűsítése érdekében
megkezdődött a Székesfehérvár – Boba szakaszra, és a Szajol – Záhony vonalrészre a támogatás i
kérelem kidolgozása, valamint az engedélyezési, tender és kiviteli tervek készítése . Megkezdődött
továbbá a Pusztaszabolcs – Dombóvár és a Dombóvár – Gyékényes vonalszakaszok engedélyezési
terveinek kidolgozása . NFT GVOP támogatással folytatódott a kombinált közlekedési módo k
elterjesztése, a logisztikai szolgáltató központok kialakítása . A környezeti szempontból fenntartható
közlekedés elősegítése érdekében EU és hazai támogatással valósult meg a Győr-Gönyű Országos
Közforgalmú Kikötő intermodális közlekedési központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, a
csepeli Ro-Ro kikötő tervezése, valamint a Duna hajózhatóságának javítása.

â

	

Előrejelzés, modellezés, tájékoztatás
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai tevékenysége kiterjedt a szakhatósági feladato k
ellátására (p1. polgári repülőterek hatósági ellenőrzése), a megfigyelés (p1 . felszíni meteorológiai,
háttérszennyezettség mérések, távérzékelés), az időjárás-előrejelzés (szektorális megrendelések,
időjárási veszélyjelző rendszerek), az éghajlati tevékenység (adatszolgáltatás) és a kutatás-fejleszté s
(regionális klímamodellezés, szennyezőanyag terjedés-modellezés), valamint az informatikai
fejlesztés területeire .

A VAHAVA KvVM-MTA projekt eredményeinek közreadása érdekében elkészült a Nemzet i
Eghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai c . kiadvány .

A KvVM civil szervezetek számára az éghajlatváltozással, energiatakarékossággal,
környezetkímélő közlekedéssel kapcsolatos konferenciák, kiállítások szervezéséhez nyújtot t
támogatást .
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2.3 KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI AKCIÖPROGRA M

A vizsgált időszak beavatkozási kulcsterületei – az aktuális kihívásokhoz igazodva - a következők
voltak :

Egészségmegőrzés-környezeti kockázatok csökkentése

Levegőminőség okozta allergiás megbetegedések visszaszorítása
Az ivóvízminőség-javítás

Élelmiszerbiztonság javítása
Zaj elleni védelem

Kutatás-fejlesztés, tájékoztatás

Levegőminőség okozta allergiás megbetegedések visszaszorítása
Az akcióprogram keretében 2005-2006-ban is prioritást élvezett az allergiás megbetegedése k
visszaszorítását szolgáló Aerobiológiai Hálózat fejlesztése. A 19 állomással működő monitor
hálózat biztosítja az ország majdnem teljes körű lefedettségét . 2006-ban folytatódott az automata
pollenfelismerő rendszer kialakítása, és speciális alakfelismerő szoftver kidolgozására került sor . A
pollenjelentések hagyományos formája mellett elkészült a legfontosabb igen er ősen és erősen
allergén fás és lágyszárú növények pollenszórásának előrejelzése, amely rendszeresen olvasható az
íntermeten . Az igen erősen allergén növényfajokra vonatkozóan a közép- és hosszú távú pollen -
előrejelzés mellett riasztás jellegű szolgáltatás is működött a lehető legrészletesebb földrajz i
bontásban.
2006-ra javult a parlagfű elleni védekezés helyzete, mivel a 2005-ben hozott jogszabályi
változtatásoknak köszönhetően jelentősen nőtt a jogkövető földhasználók és tulajdonosok száma. A
parlagfű-mentesítési munka az egész országban egységesen értelmezett elméleti alapokkal é s
gyakorlattal valósult meg . 2006-ban a közigazgatási hivatalok vezetésével és a dekoncentrált
szervek részvételével megyei parlagfű-mentesítési bizottságok alakultak . A szervezetek fő feladat a
a Tárcaközi Bizottság feladattervének megyei szintű koordinációja, a kényszerintézkedések
összehangolása, eljárások segítése, a jogszabályok „hatályosulásának” vizsgálata, a Tárcaközi
Bizottság rendszeres tájékoztatása a munkáról, és az önkormányzatok tevékenységét bemutat ó
adatok gyűjtése volt . A belterületi tevékenységre vonatkozó adatokból megállapítható, hogy 2006 -
ban összesen mintegy 10 000 bejelentés érkezett, amely a 2005 . évhez viszonyítva jelentős, mintegy
50%-os visszaesést jelent . Ezzel párhuzamosan a hivatalból indított eljárások száma is csökkent .
Míg 2005-ben nagyságrendileg 30 000 eljárás indult hivatalból, 2006-ban a jegyzők már 23 500
esetben indítottak eljárást . A 2006. év során összesen 1204 alkalommal került sor növényvédelm i
bírság kiszabására, ezen kívül 1495 esetben rendeltek el közérdekű védekezést, amelynek
végrehajtására azonban csak 1038 esetben került sor .

A FÖMÍ gondozásában műholdfelvételeken alapuló parlagfű veszélyeztetettségi térkép készült ,
melyet folyamatosan frissítettek. A hatóságok közötti elektronikus adatcserét biztosító maga s
technikai színvonalú „parlagfű-szerver” egyedülálló Európában, üzemeltetése a FÖMI feladata . A
földhivatalok 2006-ban 7146 helyszíni jegyzőkönyvet vettek fel, melyből 7045 db-ot adtak á t
intézkedésre a növényvédelmi hatóságnak, mintegy 14 ezer ha területet érint ően. A szigorú
rendelkezések eredményeként az Alföld homokos talajú kiskunsági térségében, – ahol a
legkedvezőbbek a feltételek a parlagfű számára – 51%-ra csökkent az összesített 2006 . évi
pollenszám a 2005 . évi adatokhoz viszonyítva.
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A parlagfű borítottság feltérképezése, irtása folytatódott a HM vagyonkezelésébe tartozó, illetve a
mintegy 30 000 km országos közút melletti és az Állami Autópálya Kezel ő Zrt.-hez tartozó
területeken is . A MÁV Zrt . és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közötti együttműködési
megállapodás alapján a vasútvonalak megtisztítására átfogó közmunkaprogram indult el . A program
összesen 12 megyét érintett és emellett a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó 2 km-es körzetét
tisztították meg . A közmunkaprogram keretében megmunkált terület 18 526 453 m 2. Emellett a
megyék felében indult parlagfű-irtási program az önkormányzatoknál foglalkoztatott közhasznú
munkások bevonásával . A nemzeti park igazgatóságok a közmunka program keretében mindké t
évben több ezer munkaórában végezték az allergén növények irtását védett természeti területeken .
A Vízügyi Igazgatóságok 2006-ban összesen 19 496 km vízkárelhántási védművön, több mint 25
ezer ha területen végeztek kaszálási tevékenységet, mellyel a parlagfűmellett egyéb gyomnövények
irtására is sor került. Országszerte 395 civil szervezet kapcsolódott a parlagfű-mentesítés
programjához .

â Az ivóvíz minőségének javítása
Az ivóvízminőség javítása olyan kiemelt környezetegészségügyi feladat, amely átível az NKP-II
teljes időtartamán. Az ivóvízminőség javítása érdekében folytatódtak a kormányzati főművi
fejlesztések (pl . Közép-Nógrád – Mátraí RV vízellátó rendszerek összekötése ; a tatabányai
vízbázisok fejlesztése ; Nyugat-balatoni regionális vízmű V/B ütem; Dunakanyar jobbpart regionáli s
vízműrendszer fejlesztése) . NFT KIOP támogatással folytatódtak a települési ívóvízminőség javító
beruházások (Tiszanána, Dombóvár, Sirok, Harsány-Vatta-Csincse, Gyöngyöspata, Hegyköz i
települések), Kohéziós Alap támogatás keretében az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
Program I. ütemének megvalósítása . Emellett a települési önkormányzatok ivóvízminőség-javító
beruházásai címzett támogatásban is részesültek . Gazdálkodói szinten folytatódott a vízellátó
hálózatok, víztornyok felújítása, korszer űsítése és az emberi egészséget veszélyeztet ő tényezők
felderítése .

Az ANTSZ intézetek kiemelt feladatai közé tartozott az ivóvíz- és fürdővízbiztonság ellenőrzése . A
hatékonyság növelése céljából a WHO vízbiztonsági programját és az EK el ő írásokat alapul véve
javaslatot dolgoztak ki az adatgyűjtés korszerűsítésére és a vízbiztonságí – vízhigiénés területi
munka fejlesztésére . A víz okozta fertőzések felügyeleti rendszerének kialakítása során új
vírusdiagnosztikai módszerek kialakítására került sor .

â Elelmiszerbiztonsá g

NFT AVOP támogatással folytatódtak az élelmiszerbiztonság növelését szolgáló beruházáso k
(üzem, gépek, müszerek korszerűsítése) . NFT GVOP támogatás keretében minő ségirányítás i
rendszerek bevezetése, kiépítése, tanúsíttatása valósult meg .
Az élelmiszerbiztonság területén elért javulást támasztják alá azok a hatósági monitorin g
vizsgálatok, melyek szerint 2005-ben a hazai (piaci, term őhelyi és export) minták 57,5%-a nem
tartalmazott kimutatható mennyiségű szermaradékot, határérték feletti szermaradék tartalom miatt a
minták 1,5%-a minősült kifogásoltnak .

â Zaj elleni védelem
Jelentős előrelépés volt a környezeti zaj- és rezgés-védelemről szóló új jogszabály-csomag
koncepciójának megalkotása, valamint az EU zajkibocsátás szabályozására vonatkozó haza i
adaptációs feladatok ellátása .
Megkezdődött a stratégiai zajtérképek elkészítése az évente 6 millió járm ű áthaladásánál nagyobb
forgalmat lebonyolító közúti szakaszokra, a 60 ezer szerelvénynél nagyobb forgalmú vasútvona l
szakaszokra és olyan polgári légikikötőre, melyen évente több mint 50 ezer műveletet (le- é s
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felszállás) hajtanak végre (Budapest-Ferihegy Nemzetközi Légikikötő). Az elkészült stratégiai zaj -
és konflíktustérképekre alapozva a 2007-2008 . években elkezdődik a zajvédelmi intézkedési terv
kidolgozása. Az NFT KIOP támogatásával folytatódott Budapest és a vonzáskörzetébe tartozó 2 1
település stratégiai zajtérképének elkészítése .

Kutatás-fejlesztés, szemléletformálá s
A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban kiemelt figyelem irányult a gyermekeket ér ő
egészségkárosító hatások vizsgálatára (allergiás, asztmás és légzőszervi betegségek gyakoriságának
felmérése), illetve az EU Környezet és Egészség Akciótervében hangsúlyosan szerepl ő humán
biomonitorozásra (ólommentes benzin bevezetése után megmaradt egészségi hatások kimutatása) .
2006 során a Gyermekek Környezetegészségügyi Akcióprogramja végrehajtásának nyomon
követésére alkalmas indikátorok megfelelő adatbázisba kerültek és elkezdődött az indikátoro k
szerinti ténylapok összeállítása .

Az OMSZ, az Országos Mentőszolgálat és az ÁNTSZ ' együttműködve kísérleti hőségriasztás t
vezetett be Budapesten, amely a lakosság figyelmének felhívását, a megelőző magatartás
elősegítését célozta. A klímaváltozás egészségi hatásainak vizsgálata céljából 2006-ban részlete s
adatgyűjtésre került sor, mely egyben a hőhullám okozta káros egészségi hatások megel őzésére
hivatott gyors hazai figyelmeztet ő rendszer felállítását is szolgálta .
A parlagfűvel kapcsolatban az Országos Meteorológiai Szolgálat NKFP projekt keretében végzet t
kutatást .

Lezárult a „Telepeken és telepszerü lakóhelyen élők környezet-egészségügyi problémái” c .
program, a 2001-2005 között készült országos adatbázis 19 megye közel 800 telepének környezet -
egészségügyi adatait tartalmazza.
A beszámolási id őszak során kiemelt hangsúlyt kapott a lakosság szemléletformálása . A lakosság
naprakész tájékoztatása céljából kidolgoztak egy olyan levegő-egészségi hatás indikátort, amel y
alkalmas a lakosság közérthető formában történő tájékoztatására az aktuális légszennyezettséggel
összefüggő egészségi hatásokról . Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
infokommunikációs rendszerének korszerüsítése során a KvVM-ben létrejött a „Zöld telefonos ”
levegőminőségi információs rendszer, Miskolcon és Győrben érintő képernyős terminálok
létesültek és Esztergomban plazma képernyős levegőminőségi információ közlő rendszer épült ki .

22



2.4 VÁROSI KÖRNYEZETMINŐSÉG AKCIÓPROGRAM

Az NKP-II városi környezetmin őséggel kapcsolatos átfogó célkitűzéseivel összhangban a
2005-2006 . évi tevékenységek a következő főbb feladatok végrehajtására irányultak .

Az átfogó stratégiai szemlélet és programozás erősítése

Partnerségi közreműködés az EU városi környezet stratégia kidolgozásában — Ajánlások és szakma i
munkaanyag a stratégia hazai megvalósításáho z

Települési környezetvédelmi programok készítés e

Fejlesztések az élhetőbb, tisztább, biztonságosabb települési környezetért és a környezettudatossá g
erősítéséért

Települések környezeti infrastruktúrájának fejlesztés e
A városi közlekedés okozta környezeti terhelések csökkentés e

Városi területek rehabilitációj a
Kiemelkedő jelentőségű épített környezeti értékek helyreállítás a

Városi zöldterületek védelme, minőségi fejlesztése
Települési vízgazdálkodási és köztisztasági helyzet javítása

A stratégiai szemlélet és programozás er ősítése
Az Unió 2000-2010 közötti időszakra szóló 6 . Környezetvédelmi Akcióprogramjának keretében a
tagországokkal és nagyszámú érdekelttel folytatott többéves egyeztetéseket és megbeszéléseket
követően 2006 januárjában megjelent a „Városi környezet” Stratégia Európai Bizottság által
elfogadott végleges szövege . A Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsülése 2006 júniusában
fogadta el a kapcsolódó Tanácsi Következtetéseket, majd 2006 . szeptember végén került sor a
stratégia Európai Parlamenti megvitatására és az EP Állásfoglalás elfogadására .

A stratégia céljai :
a városi környezet minőségének javítása,
a városok vonzóbbá és -egészségesebbé tétele a lakosok, a munkavállalók és a befektet ők
számára ,

— a városok által a tágabb környezetre gyakorolt kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése ,

az uniós környezetpolitika és szabályozás helyi szintű végrehajtásának javítása .

Az EU a helyi hatóságokat ösztönzi és támogatja (útmutatók, az információcsere lehet őségei) annak
érdekében, hogy városüzemeltetési gyakorlatukban az integrált megközelítést alkalmazzák. A helyi
önkormányzatok ezen törekvéseit — felhasználva az Unió alapjai és programjai nyújtott a
lehetőségeket - a tagállamoknak is segíteniük kell .

A hazai munka számára iránymutatást adó fenti dokumentumokról, valamint az önkormányzatok
környezetvédelmi tevékenységérő l a KvVM 2006 novemberében — a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően - Budapesten mühelyvitát rendezett, amelyen önkormányzatok, kormányzati hivatalok ,
NGO-k képviselő i, valamint szakértők vettek részt. A műhelyvita alapján ajánlások és szakma i
munkaanyag készült a stratégia hazai megvalósításához .
A stratégia elveinek gyakorlati alkalmazásához a Bizottság két útmutató kidolgozását é s
közreadását vállalta (városi környezetgazdálkodási rendszer, fenntartható városi közlekedési terv) ,
azonban ezek 2006 folyamán nem készültek el . A KvVM megbízása alapján készített szakért ő i
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tanulmány ezért alternatívákat vázolt fel azzal a céllal, hogy a további tennivalókról az elváráso k
pontos ismeretében kés őbb – várhatóan az útmutatók megjelenése után - dönteni lehessen .
A stratégia átfogó célkitűzései érvényesítése érdekében munkaanyag készült a településfejlesztés i
koncepciók tartalmi követelményei környezeti szempontjainak meghatározásához.
A települési környezetvédelmi programok készítéséhez az önkormányzatok saját pénzügy i
forrásuk mellett a KvVM által nyújtott támogatást használhatták fel .

Fejlesztések az élhet őbb, tisztább, biztonságosabb települési környezetért
A települési környezetmin őség alakulásának egyik meghatározó tényez ője a korszerű, költség-
és környezethatékony környezeti infrastruktúrával való ellátottság . A városi környezet
minőségének, a városlakók életminőségének javítását közvetlen vagy közvetett formában szolgál ó
intézkedések az NKP-II több tematikus akcióprogramjának összefoglalójában szerepelnek, pl . 1 .
TAP : a környezettudatosság fejlesztése ; 2 . TAP: energiatakarékossági fejlesztések ; 3. TAP : ivóvíz
minőség javítása; 7. TAP: a szennyvízkezelés fejlesztése; 8 . TAP: hulladékgazdálkodási
fejlesztések; 9. TAP : környezetbiztonság .

2005-2006-ban az országban több helyszínen indultak olyan beruházások, amelyek célja a
közlekedés, els ősorban a közúti közlekedés káros városi környezeti hatásainak csökkentése
volt .

2005-ben 17,6 km, 2006-ban 36,5 km elkerülő útszakaszt adtak át, amelyek a főutak átkelés i
szakaszainak kiváltásával mérséklik a lakott területek környezeti terhelését (légszennyezés ,
zajterhelés) . További útépítési projektek (elkerül ő utak építése) kaptak támogatást az NFT-I KIO P
keretében, így a légszennyezés mérsékl ődése várható pl . Pécs, Békéscsaba, Kiskunfélegyháza ,
Orosháza, Salgótarj án, Sátoraljaújhely érintett részein .

A környezetbarát kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását a hazai források (GKM, ÖTM)
mellett EU támogatások (NFT ROP) segítették . 2005-ben 15,4 km önkormányzati kerékpárút épült .
A közösségi közlekedés szerepének erősítésére a BKV, a MÁV és a VOLÁNBUSZ részvételéve l
létrejött a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) . A budapesti agglomerációban 2005 .
szeptember 1-től használható a Budapesti Egyesített Bérlet, amellyel az utasok Budapes t
közigazgatási határán belül nem csak a BKV, hanem a MÁV és VOLÁNBUSZ szolgáltatásait i s
igénybe vehetik . Szintén a budapesti agglomeráció közlekedési feltételeit javítják az NFT-I KIOP
keretében támogatott projektek, pl . az Érd, Diósdi úti vasúti átjárók különszintű kialakítása ; az
Érdliget megállóhely rekonstrukciója .

Néhány példa az NFT-I ROP keretében megvalósuló projektekre, amelyek a városi területek
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését célozzák :

belterületi utak, csomópontok, iparterületi beköt őutak építése, fejlesztése (Budapest, Debrecen,
Jászberény, Kalocsa, Mohács, Nagykanizsa, Nyírbátor, Ózd, Szarvas, Szerencs) ;

a helyi (és helyközi) tömegközlekedés fejlesztése (Baja, Balassagyarmat, Bátonyterenye ,
Debrecen, Eger, Kisvárda, Létavértes, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged ,
Szekszárd, Szolnok, Zirc) .

Nemcsak Európában, de hazánkban is egyre nő azoknak a településeknek a száma, amelyek
rendezvényekkel csatlakoznak az Autómentes Nap és az Európai Mobilitási Hét eseményeihez .
Az Autómentes Nap - szeptember 22 . – rendezvényei arra hívják fel a figyelmet, hogy a z
állampolgárok egyéni közlekedési eszköz választása milyen összetett környezeti hatással jár . Az
Európai Autómentes Nap rendezvényein résztvev ő hazai települések száma az évek során már 5 0
fölé emelkedett (köztük 17 megyeszékhely, a F őváros és több fővárosi kerület) .

Az Európai Mobilitási Héten – 2002 óta minden év szeptember 16-22 . között – a
kezdeményezéshez csatlakozó önkormányzatok, civil szervezetek nemcsak a fenntartható települési
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közlekedéshez kapcsolódó kezdeményezéseket, a jó gyakorlati példákat mutatják be, de a település i
mobilitás környezetre és az életminőségre gyakorolt lehetséges káros hatásait is . Az Európai
Mobilitási Hét fókuszába 2005-ben a hivatásforgalom került (magyar jelmondata : Munkába ,
iskolába – környezetbarát módon!), 2006-ban a kiemelt téma az éghajlatváltozás volt . Az Európai
Mobilitási Hét 2006. évi eseményeit, a résztvevő önkormányzatok tevékenységét az EU Bizottsága
értékelte, és a három legjobb – köztük Budapest – munkáját diploma adományozásával ismerte el .
A beszámoló mindkét évében jelentős támogatást kapott a vasúti közlekedés, amely a vasút i
járművek és a vasútvonalak korszerűsítését tette lehetővé a környezetterhelés további csökkentése ,
az energiatakarékosság növelése érdekében . Folytatódott a zajvédő falak építése nemcsak a
közutak, de a vasútvonalak mentén is . Ez utóbbi 2005-ben 21 144 m 2, 2006-ban 11 443 m 2 zajvédő
fal építését jelentette .

2005-ben elkészült a hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés 2003 . évi országos, regionális é s
lokális emisszió katasztere, amely – folyamatos karbantartás és fejlesztés mellett – a tovább i
közlekedésfejlesztési döntések alapjául szolgálhat .
Az NFT-I ROP több (al)intézkedése is lehetőséget adott a városi környezet minőségét javító
kezdeményezések megvalósítására . Ezek közül valamennyi régióban elsősorban a „városi
területek rehabilitációja” témakör iránt volt élénk érdekl ődés. Az adott régióban felhasználható
teljes támogatási összeg 18-26%-a jutott a városok rehabilitációs projektjeire . Ezek a projektek
nemcsak egy kiemelt városrész – általában a történelmi belváros – műemlék épületeinek é s
közvetlen környékének felújítását jelentik, hanem számos kapcsolódó fejlesztést is magukb a
foglalnak, pl. a közlekedési infrastruktúra felújítása, korszer űsítése, a kereskedelmi és kulturális
létesítmények fizikai állapotának és működési feltételeinek javítása, akadálymentesítés, közösségi
terek, közparkok létesítése, felújítása stb . . A fejlesztések többségének kivitelezése 2005-be n
kezdődött .

Városrehabilitációs projektek helyszínei :

Dél-Alföld : Gyula, Kalocsa, Orosháza, Szentes, Szege d
Dél-Dunántúl : Marcali, Dombóvár, Szekszárd, Barcs, Mohác s

Észak-Alföld : Hajdúnánás, Hajdúsámson, Jászapáti, Nyírbátor, Nyíregyháza, Püspökladány ,
Szolnok, Tiszalök, Tiszavasvári
Észak-Magyarország: Bátonyterenye, Eger, Heves, Miskolc, Ózd
Közép-Dunántúl : Ajka, Balatonfüred, Dorog, Komárom
Közép-Magyarország : Budapest IX . és XVI. kerület, Monor, Vác
Nyugat-Dunántúl : Celldömölk, Nagykanizsa, Sopron

Ugyanezen ROP intézkedés keretében több település támogatást nyert el területek és építmények új
funkciójú hasznosítására, pl :

Komárom, Almásfüzitővel partneri együttműködésben (közel 50 hektáros barnamez ős terület
rehabilitációja és oktatási célú hasznosítása) ;

Nyíregyháza (laktanya épületek és terület felhasználása iskola és kollégium kialakítására) ;

Tolna (a volt Huszárlaktanya és területének rehabilitációja, iskolai és városi rendezvények ,
sportesemények befogadására alkalmas átalakítása) .

Az épített környezeti elemek megfelel ő állapotának biztosítását, az épített értékek védelmét
számos intézkedés segítette . Folytatódtak a múzeumi rekonstrukciók (Magyar Nemzeti Múzeum ,
Magyar Természettudományi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Iparművészeti Múzeum), a kastély-helyreállítások (fertődi Esterházy kastély, keszthelyi Festetics
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kastély) . Folytatódott a Visegrádi palota, a Szent György tér, a Budai Várbazár, a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermének és a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója é s
befejeződött a Mátyás-templom rekonstrukciójának előkészítése . 2005-ben 27 magyar és határo n
túli egyház, egyházi szervezet részesült támogatásban 115 rekonstrukció megvalósításához .

Az NFT-I ROP keretében 2004-ben pályázati lehetőség nyílt a világörökségi helyszínek, a
kastélyok és várak, valamint a múzeumok, mint turisztikai vonzerők fejlesztésének támogatására .
Eredményesen pályázott Pannonhalma, Pécs, valamint a Tokaji Borvidék települései (világöröksé g
helyszínek) . Keszthely, Sárvár, Veszprém, Tata, Gyöngyös, Sárospatak, Vásárosnamény, Gyula a
területén levő értékes vár, palota, kastély felújításához, közösségi - többnyire kiállítási - cél ú
hasznosításához nyert el támogatást . A helyszínek legtöbbj én a kivitelezési munkák még ne m
fejeződtek be .

A települések belterületén az esztétikai, városképi szempontok mellett a porterhelés csökkentésébe n
is jelentős a zöldterületek szerepe. A városi zöldterületek védelméhez, területi arányuk
növeléséhez hozzájárult a KvVM támogatása . A nagyvárosok belső területein megvalósuló intenzí v
beépítések esetében a zöldterületek mennyiségi pótlása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a
minőségre is .

A „Virágos Magyarországért” országos környezetszépít ő versenyen résztvev ő települések száma
évről évre nő . A zsűri számos szempontból értékeli a jelentkezőket, ezek között szerepel például a
települési zöldfelületek minősége, gondozottsága, a növénykiültetések min ősége, harmóniája a
tájjal, az épített környezettel, az önkormányzat környezetvédelmi politikája, a köztisztaság
minősége, a környezeti oktatás színvonala, a település tevékenysége a turizmus terén, a hely i
lakosok, vállalkozások és az önkormányzat együttm űködése is . Az országos verseny mintájára
egyre gyakoribbak a helyi - városi, megyei, régiós – versenyek is, amelyek egyre több település t
mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, egészséges, vendégváró, virágos környeze t
megteremtése, megőrzése érdekében .

A versenybe 2005-ben 350 település jelentkezett, amelyek közül a városok versenyét Nagyatád, a
falvakét Orfű nyerte.

A versenybe 2006-ban minden korábbinál több, 400 település nevezett . Kiemelt téma volt az új é s
meglévő , 1956-os emlékhelyek környezetének állapota, a településekhez vezet ő bevezető utak
gondozottsága és a település gyommentessége (különös tekintettel a parlagfűre) . A verseny két
győztese Eger és Noszvaj volt, további 112 település kapott különdíjakat .

Eredményes volt a hazai települések szereplése az „Európai Virágos Városok és Falvak ”
versenyben is, ahol mindig az előző év hazai győztesei indulhatnak . A város kategóriában, 2005-
ben Makó ezüst érmet és különdíjat kapott, falu kategóriában Ruzsa bronz fokozatot ért el, 2006 -
ban Nagyatád arany, Orfű pedig bronzérmet nyert.
Bizonyos települési vízgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátásához az önkormányzatok
központi forrásokat is igénybe vehettek. Ilyen volt pl . a patakok, kisvízfolyások medrének és
partjának megtisztítása,_ belterületi vízrendezési, csapadékvíz-elvezetési feladatok elvégzése ,
közterületen elhagyott hulladék begy űjtése és megfelelő kezelése. 2005-ben kísérleti jellegge l
három térségben (Oroszlány-Dunaalmás, Szamos-Kraszna, Körös-Maros környéke) indul t
közmunkaprogram, amelynek keretében 7 hónapon keresztül közel 1000 f ő dolgozott
belvízelvezető hálózatok kialakításán . Szintén 2005 folyamán a magas munkanélküliséggel sújtott
Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Békés és Nógrád megyében a MÁV Zrt . foglalkoztatott köze l
600 fő t, feladatuk a vasútvonalak és az állomások környékének rendbetétele volt . Mindkét program
folytatódott 2006-ban is (az utóbbi Vasút-tisztaságí közmunka program címen) .
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2 .5 BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG VÉDELME ÉS TÁJVÉDELEM AKCIÓPROGRA M

A két év tevékenysége a Természetvédelmi Alaptervben foglaltak időarányos végrehajtását
szolgálta . Kiemelt célterületek :

Eredményes szakmai munka megalapozás a

A Nemzeti Ökológiai Hálózat felülvizsgálata
A géntechnológiával kapcsolatos koncepcionális alapvetés, hatósági ellen őrzés

Természetvédelmi kezelési és fajmegőrzési tervek készítés e
Természetvédelem és vadgazdálkodá s

Vagyongazdálkodás és értékvédelem

V'
Védett természeti területek
Natura 2000 hazai területek

Ex lege védett természeti területek
Egyedi tájértékek

Földtani és felszínalaktani értékek

A társadalom és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer működtetése
Természetvédelmi információs rendszer fejlesztés e

Okoturizmus, oktató- és bemutatóközpontok fejlesztése
Állat- és növénykertek fejlesztés e

â

	

Eredményes szakmai munka megalapozása
Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény 2005-ben kezdődő felülvizsgálatának
keretében a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területi felülvizsgálata aktuálissá vált . A
felülvizsgálati munka segítésére elkészült a NÖH módszertani útmutatója, amely alapján a z
ökológiai hálózat magterület, ökológiai folyosó és puffer terület övezetre tagolódik. A javasolt
felosztás összhangban van a páneurópai ökológiai hálózat rendszerével, a hálózat hazai els ő
felmérése is e rendszer szerint történt, valamint ez a kategorizálás képezi le leginkább az él őhelyek
ökológiai funkcióját .

Több tárca együttműködésében folytatódott a géntechnológiai hatósági- és szakhatósági feladatok
teljesítése, a géntechnológiai tevékenység ellenőrzése. Az Országgyűlés az összes parlamenti pár t
egyetértésével határozatot fogadott el a géntechnológiai tevékenységgel, annak mez őgazdasági és
élelmiszer-el őállítási alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről és az ezeket érint ő magyar
stratégiáról . Ez többek között azt is kimondta, hogy a MON810 génmódosított kukoricavonalakr a
vonatkozó moratóriumot továbbra is fenn kell tartani . A Parlament elfogadta a géntechnológiai
tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítását, amely tartalmazza az ún .
koegzisztenciára vonatkozó jogi szabályozást . Kiemelt feladatként folytatódtak a moratórium
fenntartásához szükséges hatásvizsgálatok .
Mind a már természetvédelmi oltalom alatt lév ő , mind a védelemre tervezett területek esetében
tovább folytatódott a természetvédelmi kezelési tervek előkészítése, és megtörtént 2 2
természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetése. Az adott időszakban nyolc új védett
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természeti terület kihirdetésére, valamint két, már védett természeti terület b ővítésére került sor ,
összesen 5906 hektár kiterjedésben .
A veszélyeztetett ill . közösségi jelentőségű fajok megőrzési terveinek kidolgozása keretében 1 1
állatfaj és 20 növényfaj megőrzési terve készült el és került miniszteri elfogadásra . Az elfogadott
tervek gyakorlati megvalósítása 2005-ben 5 növény- és 10 állatfajra, 2006-ban 6 növény- és 1 2
állatfajra terjedt ki. Kiemelendő a kipusztulással veszélyeztetett rákosi vipera, valamint a túzo k
fajmegőrzési tervében foglaltak gyakorlati megvalósítása . A Kunpeszéren 2004-ben átadásra kerül t
Viperavédelmi Központban sikeresen folyik a tartási és tenyésztési program, ennek köszönhetően
számos újszülött rákosi viperával gazdagodott a Központ állománya. Földvásárlások, agrár-
környezetvédelmi beavatkozások révén folytatódott a túzokvédelmi területek kialakítása, valamint
fészekmentési akciók segítették a védett madárpopuláció szaporodását .

Megjelent a fokozottan védett fajok él őhelye körüli korlátozásokról szóló 12/2005 . (VI . 17.) KvVM
rendelet. A KvVM a korlátozás miatt kártalanítást is fizetett (pl . szántóföldre települt új szíkícsér-
kolónia ügyében) .

A gyakorlati alkalmazásnak és a természetvédelmi törvénynek megfelel ően új kormányrendele t
jelent meg a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó
szabályokról .

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996 . évi LV. törvény hatályb a
lépése óta eltelt tíz év, ezért megkezdődött az új vadászterület határok kialakítása a 2007-201 7
évekre. Az 1997-2007-es időszak mintegy 1100 vadászterületével szemben a következ ő tízéves
ciklusra kb . 1300-1400 vadászterület kialakítása várható . A 2003-ban megkezdett nagyvadlétszám
csökkentési törekvések tovább folytatódtak. A kötelező vadkilövési kvótákon keresztül a vadászati
hatóságnak sikerült elérnie, hogy a körzetek jelent ős részében a hazai nagyvádfajok becsül t
állományai a fenntartható maximum közelébe, vagy az alá kerüljenek. A KvVM szakmai
irányításával, a természetvédelmi kezelés céljaival összhangban folytatódott a nemzeti par k
igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdő területeken (28 200 ha) és a vadászati jogosultságuk alá
tartozó vadászterületeken (109 856 ha) az erdő- és a vadgazdálkodás .

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 17 programhoz kapcsolódva
folytak vizsgálatok. A terepi vizsgálatok a NPI-ok éves monitorozó terveknek megfelel ően
történtek . Az NBmR 5 éves tevékenységének összefoglalása és értékelése érdekében lefolytatot t
kétéves felülvizsgálati program 2005-ben lezárult, a záródokumentumot a NBmR Szakért ői Tanács a
elfogadta. Növénytársulások, növényfajok, élőhely-térképezés, egyenesszárnyúak, kiseml ősök.
(bagolyköpetek vizsgálatával), makrozoobentosz és halak ötéves adatsoraiból meta-adatbázi s
készült . A NBmR eddigi tevékenységének összefoglalása és bemutatása érdekében kiadvány
sorozat indult . A monitorozási tapasztalatok alapján megtörtént a gombák, az él őhely-térképezés, a
növénytársulások, a lepkék és a denevérek mintavételezési protokolljainak elemezése és a
protokollok továbbfejlesztési lépéseinek kijelölése . Az NBmR mellett számos monitoring program
folytatódott (pl . Magyar Madártani Egyesület madármonitorozó programja) .

A természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek (TIR) m űködtetésének
alapfeltételeként 64 munkatárs vett részt térinformatikai továbbképzésen . A TIR fejlesztése
érdekében a következők történtek: térképhelyes légi felvételek vásárlása és a rendszerben történ ő
felhasználása; a természetvédelmi információs rendszer feltöltése digitális vektoros és vektoro s
erdészeti térképi adatokkal ; adatfeldolgozó, monitoring eszközök és szoftverek beszerzése .
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Vagyongazdálkodás és értékvédelem
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében 2005-ben 4 86 5
hektár, 2006-ben 2 317 hektár terület került állami tulajdonba és NPI-i vagyonkezelésbe, bár a
feladat ütemezett végrehajtását forráshiány lassította . Emellett honvédelmi, belügyi, vízügyi

28



szervektő l vagyonkezelő i jog átadás-átvételével 2005-ben 3 041 hektárral, 2006-ban 1 245 hektárra l
növekedett a nemzeti park igazgatósági vagyonkezelés ű területek kiterjedése .
Az országos jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése 5 885 hektárral növekedett .
A nemzeti parkok területén számos helyszínen (kiemelten a vizes élőhelyeken) folytatódtak az
élőhely-védelmi és rehabilitációs munkák hazai és EU (pl . LIFE) támogatással .
Megtörtént a Natura 2000 területek helyrajziszámos közzététele, amelyeket az ingatlan -
nyilvántartásban is fel kell tüntetni . A Natura 2000 program megvalósulásáról Magyarország 3 EU
jelentéstételi kötelezettségét teljesítette . 19 faj és 7 élőhelytípus esetén megkezd ődött az új Natura
2000 területek előkészítése, egyeztetése . NFT KIOP támogatással az NPI-k területén Natura 200 0
földterületek vásárlása és fenntartása, élőhely rekonstrukció, szabadvezeték kiváltása,
megszüntetése és erdei iskolák fejlesztése kezd ődött .
Ugyancsak folytatódott az ex lege védett források és víznyelők állapotfelmérése és
természetvédelmi nyilvántartásba vétele, az ex lege védett lápokkal és szikes tavakkal érintet t
ingatlanok megosztása . A földhivatalok folyamatosan vezetik át az ingatlan-nyilvántartáson a
természetvédelmi hatóságok által kezdeményezett változásokat . Megkezdődött a kunhalmok és a
földvárak országos szint ű nyilvántartásának felülvizsgálata, aktualizálása.
Befejeződött a közhiteles barlangnyilvántartás felállítása, amely a 2006 . végi állapot szerint 405 1
barlangot tartalmaz. 2972 barlang vagyonkezelő i jogának átadása történt meg az érintett nemzet i
park igazgatóságok számára . Folytatódtak a források (1692 db) és víznyelők (408 db)
nyilvántartásba vételét megalapozó állapotfelmérések. A jogszabályi változásokat követve 50 db
fokozottan védett, illetve megkülönböztetett védelmet igényl ő barlang kezelési tervének
aktualizálása és miniszteri jóváhagyása történt meg . Megkezdődött a védetté nyilvánításra tervezet t
23 db nemzetközi-globális jelentőségű földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervéne k
kidolgozásához szükséges megalapozó dokumentációk elkészítése .
Az egyedi tájérték-kataszterrel rendelkező települések száma országos szinten 547-re emelkedett .
Ezzel az egyedi tájértékek száma elérte a 9 601-et.
A NPI-k szervezetének keretében működő Természetvédelmi Őrszolgálat technikai felszerelés e
javult, létszáma viszont csökkent . Emiatt az őrszolgálat feladatellátása továbbra is csak a védet t
területekre korlátozódott, és számos feladat ellátására nem volt meg a szükséges kapacitás (pl .
természetkárosító terepi technikai sportok elleni fellépés, vadászatok ellen őrzése, „ex lege” védett
területek és értékek, valamint Natura 2000 területek megóvása, régészeti őrzés) .
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A társadalom és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítás a
Folytatódott a természetvédelmi oktató-, bemutatóközpontok kialakítása, fejlesztése hazai és EU
(pl. NFT-I ROP, Interreg) támogatással . Elkészült Aggteleken a Vörös-tói Látogatóközpont (ANP) ,
felsőtárkányi „Nyugati Kapu” Oktató- és Látogatóközpont (BNP) a Kúria Oktatóközpont, a
fertőújlaki Látogató- és Oktatóközpont (FHNP), a Hortobágyi Természetvédelmi Információs é s
Oktatóközpont (HNP), a kőszegi Bechtold István Temészetvédelmi Látogatóközpont (ŐNP),
valamint a Tisza-tavi Vízi Sétány ökoturisztikai fejlesztés (HNP) . A BINPI az új csopaki
székházában Zöld Pont irodát nyitott, átadta a zalaszántói Kosty Malom bemutatóhelyet . Átadták a
Tapolcai-tavasbarlang felújított infrastruktúráját . 22 új tanösvény létesült .
Elkészült a Természetvédelem Ökoturisztikai Koncepciója, összhangban a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégiával . Védett természeti értékek bemutatására, népszerűsítésére
kiadványok, könyvek, leporellók jelentek meg. Magyarország Nemzeti Parkjai címmel 10 részes ,
egységes szemléletű , tudományos igényű , négy évszakos természetfilm sorozat készült a 10 nemzet i
parkról . 2006-ban a KvVM beindította a magyar nemzeti parkok új honlapjait .
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Folytatódott a helyi önkormányzatok által fenntartott állat- és növénykertek, vadasparkok ,
kultúrparkok látogatóbarát és zoopedagógíát el ősegítő fejlesztése (Pécs, Szeged, Miskolc ,
Debrecen, Győr, Budakeszi, Jászberény, Nyíregyháza, Kecskemét, Veszprém, Budapest) .
A NPI-k sokrétűen együttműködtek az önkormányzatokkal, természetvédelmi tevékenységet i s
folytató társadalmi szervezetekkel . Az együttműködés legfontosabb területei : a természeti értékek
feltárása és meg őrzése, ismeretterjesztés és környezeti nevelés, oktatás (pl . pedagógusok, hallgatók
képzése, erdei iskolai programok összeállítása) .

2.6 VIDÉKI KÖRNYEZETMINŐSÉG, TERÜLET- ÉS FÖLDHASZNÁLAT AKCIÓPROGRAM

Az Akcióprogram prioritás-területei e két évben a következők voltak :

A vidék természeti erőforrásainak védelme

Az intézkedések megalapozásához az erőforrások állapotváltozásának nyomon követése
Termőföld minőségi és mennyiségi védelme

Természetközeli erd őgazdálkodás el ősegítése
Erdőrezervátum program folytatás a

A területhasználat népességmegtartó, környezet- és természetvédelmi szempontú fejlesztés e

Természetkímélő és ökológiai gazdálkodási módok terjesztése
Őshonos magyar állatfajták állományának fejlesztés e

Erdőtelepítés
A falusi turizmus fejlesztése
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A vidéki területek természeti erőforrásainak védelme
2006-ban megkezdődött a termőföldről szóló törvény módosításának előkészítése a termőföld
hasznosítás és a talajvédelem szabályainak korszerűsítése érdekében . A termőföld minőségi és
mennyiségi védelméhez, rendeltetésszerű hasznosításához, illetve a parlagterületek
újrahasznosításához az FVM nyújtott támogatást. A talajvédelmi hatóságnál a megkeresésre
lefolytatott ügyek száma 2000 és 2006 között 8200-ról közel 21000-re, miközben a talajvédelm i
felügyelők száma 48-ról csupán 57 főre nőtt . A 2006. évi 21000 ügy 80%-át a talajvédelmi
szakhatósági közreműködés tette ki . Ezek között is a legtöbb beruházás és üzemeltetés
engedélyezéséhez kiadott talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás volt, melyek lényege, hogy a
termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások előkészítése, kivitelezése során az építéshez
igénybevett termőföld területekrő l letermelt humuszos termőréteg teljes mennyisége a talajvédelmi
szempontok figyelembe vételével megmentésre kerüljön .

Az FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM )
rendszer keretében folytatta – a rendelkezésre álló források mértékének megfelel ően – a
mintavételezést és a laborvizsgálatot .

Lezárult a 2003-ban „A biológiai sokféleség védelmi szempontjainak er ősítése a Közép- Kelet
Európai magán- és közösségi erdőgazdálkodásban” címmel indult négyéves IUCN/FAO projekt . A
projekt a természetközeli erdőgazdálkodás módszerének bevezetését segítette el ő a különböző
típusú természetvédelmi oltalom alatt álló magánerd őkben. Folytatódott a PRO SILVA módszer
népszerűsítésének, elterjesztésének támogatása .
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Az erdőrezervátum program keretében folytatódott a természetes folyamatokra alapozott
természetközeli erd őgazdálkodás lehet őségének, az egyes erdőtársulások működésének kutatása . A
program keretében továbbfejlesztett módszertant vezettek be az erd őrezervátum magterületek
faállomány-szerkezetének és talajtani jellemz őinek felmérésére. Megjelent a Nagybugaci
Ősborókás erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 10/2005 . (V.13.) KvVM rendelet . További 1 3
erdőrezervátum esetében folytatódott a védetté nyilvánító miniszteri rendelet el őkészítése . 3
erdőrezervátumban (Vár-hegy, Szalafő , Kékes) tűzték ki az ERDŐ+h+á+l+ó-t . Hidegvíz-völgy
Erdőrezervátumban talajtani felméréseket végeztek .
Az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyel ő Rendszer (EMMRE) keretében - kapcsolódva a 2152/200 3
EK „Forest Focus” rendelethez - évente felvételezték az erdők egészségi állapotát és
nyilvántartották az erdő tüzeket. Az EMMRE az előbbi elemek mellett további, nemzeti
komponensekből áll, melyek közül ki kell emelni a növedékmérési hálózatot, a fénycsapdát, a
gazdálkodói kárjelentéseket, a vadkár megfigyelést és a gyapjaslepke felmérést . Az
erdőgazdálkodók elvégezték az erd őtüzek megelőzését szolgáló legfontosabb munkákat, és hazai
kutatások indultak, melyek hozzájárulnak az erdő tüzek hatékonyabb megelőzéséhez . Az EMMRE
csatlakozott a közös európai kutatási projekthez, amely a monitoring rendszert kiegészíti a
talajállapot és a biodiverzitás vizsgálatával .

A nemzeti park igazgatóságok – az összes területre vonatkozóan – elvégezték az ÉTT- k
természetvédelmi szempontú monitorozásának módszertani megalapozását és alapállapot -
felmérését. A korábban elkezdett monitorozási tevékenység folytatódott a Hevesi-sík és az Észak -
Cserehát ETT-ken.
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A területhasználat népességmegtartó, környezet- és természetvédelmi szempont ú
fejlesztés e

A vidékfejlesztés számára a korábbi évekhez képest jelent ős változást hozott az EU-források
megnyílása. Az NVT egységes keretbe foglalta az EMOGA Garancia Részlegéb ő l
80%-os mértékben EU-társfmanszírbzott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtását .
Intézkedései elsősorban a gazdálkodás támogatását biztosítják, de részben a környezeti kihívásokra
is választ adnak (agrár-környezetgazdálkodási rendszerek, kedvezőtlen adottságú térségek
támogatása, EU-követelményeknek való megfelelés el ősegítése, mezőgazdasági területek
erdősítése), illetve segítenek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében
(termelői csoportok létrehozásának támogatása, félig önellátó gazdaságok támogatása, korai
nyugdíj azás) . Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésnél jóváhagyott kérelmek által lefedett
terület nagysága 2005-ben közel 1,5 millió hektár, az érintett állatállomány több mint 62 ezer d b
volt . Az NVT keretei között az Érzékeny Természeti Területen (ETT) gazdálkodók a horizontális
(pl . ökogazdálkodással kapcsolatos) célprogramok mellett zonális – él őhely-fejlesztési –
célprogramokat is felvehettek, mint például a szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési
előírásokkal célprogram. AZ ETT programba több mint 2200 gazdálkodó lépett be 114 ezer hektá r
területtel . Az agrár-környezetgazdálkodási programok között szerepet kapott az ökológiai
gazdálkodás valamennyi formájának támogatása ís .

2005-ben megkezdte működését az NVT tanácsadói rendszer (800 fő regisztációja) . A
tanácsadókhoz érkezett kérdések alapján is a legnagyobb érdekl ődés az agrár-
környezetgazdálkodási intézkedés iránt mutatkozott .
Folytatódott a Nemzeti Erdőprogram végrehajtása. Az előző években megkezdett erdőtelepítési ,
erdőszerkezet-átalakítási, fásítási munkálatok támogatása (FVM) elősegítette az erdővel borított
terület növekedését . Az NVT keretében a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására
került sor, ezen területek közel felénél őshonos fafajokat alkalmaztak (2004-2006 között közel 4 0
ezer hektár új erdőtelepítés valósult meg), Az erdőművelés közmunka programban 2005-ben 1 1
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erdőgazdaság részvételével 746 fő , 2006-ban 17 erdőgazdaságban 1724 fő foglalkoztatása valósult
meg (turistautak karbantartása, szemétgyüjtés stb . )
A nemzeti park igazgatóságok saját hasznosításában lévő őshonos állatállomány a 2004. évhez
(összesen 5997 db) képest 2006-ra közel 28%-kal növekedett (7656 db) . Az őshonos magyar fajták
hagyományos tartása hozzájárul a védett természeti területek kezeléséhez, valamint a tájértékek
fenntartásához .

A falusi turizmus bővítését, az infrastruktúra fejlesztését és a hagyományos kézm ű ipari
tevékenységek elterjesztését a SAPARD és az NFT AVOP támogatásai segítették .

A környezetkímélő gazdálkodással kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében számos képzé s
valósult meg, részben AVOP támogatással .

2.7 VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ-HASZNÁLATA AKCIÓPROGRAM

Az Akcióprogram minden célkitűzése és kapcsolódó intézkedése szorosan illeszkedik a vízpolitik a
új irányvonalába, melyet az EU Víz Keretirányelv (VKI) határoz meg . A VKI az ökológiai
szempontokat a korábbinál sokkal hatékonyabban érvényesíti és szerves egységben kezeli a vize k
mennyiségi készletének és min őségi állapotának alakulását befolyásoló valamennyi tényez őt.
A vizsgált időszak kiemelt témakörei :

A Víz Keretirányelv végrehajtásának átfogó előkészítése

Monitoring hálózat kiépítése
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek előkészítése

Vízkészleteink mennyiségi védelme és minőségének javítása

Ivóvízbázis-védelmi Program
Felszíni vizek minőségének javítása: nagy tavaink, Felső-Duna szakasz

Egyes térségek vízgazdálkodási helyzetének javítása (Szigetköz, Duna-Tisza közi homokhátság )

A felszíni és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető szennyező források felszámolás a

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetésí és –tisztítási Megvalósítási Progra m
Mezőgazdasági eredetű nitrát-terhelés csökkentése

Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
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A Víz Keretirányelv végrehajtásának átfogó megalapozás a
A VKI-ben foglaltak végrehajtása érdekében folytatódott a monitoring rendszer fejlesztés e
(módszertan kidolgozása, egységesítés) és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (Zagyva–Tarna, Hernád ,
Körösök vízgyűjtője) megalapozása EU és nemzetközi támogatással . Elkészült a Víz Információs
Központokra vonatkozó koncepció és 2006 decemberében a KvVM nyilvánosságra hozta a
„Vízgyűjtő-gazdálkodásí tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 között” cím ű
dokumentumot, melynek társadalmi vitájára fél év állt rendelkezésre . Megkezdődött a
költséghatékonyság szempontjából legkedvez őbb intézkedési programok kiválasztását célz ó
gazdasági-elemzési rendszer és módszer kifejlesztése a hazai részvízgyűjtőkre és víztestekre .
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Vízkészleteink mennyiségi védelme és min őségének javítása
A hazai lakosság ivóvízellátását döntő mértékben a felszín alatti vízkészletek biztosítják . A mintegy
1600 üzemelő vízbázisból a sérülékeny földtani közegben lév ő 580 üzemelő vízbázis, valamint a
stratégiai tartalékot jelentő 75 távlati vízbázis védelme folyamatos feladatot jelent . Az
ivóvízbázisok minőségének megőrzését az Ivóvízbázis-védelmi Program szolgálja, melynek
végrehajtása a pénzügyi források csökkenése miatt lassabban haladt . Következmény, hogy 2005 és
2006 években sem új üzemelő , sem új távlati vízbázis beruházás indítására nem volt lehetőség,
valamint a beütemezett diagnosztikai munkák elhúzódtak . 2005-ben 20 sérülékeny üzemel ő és 3
távlati vízbázison, 2006-ban pedig 15 üzemelő és 1 távlati vízbázison fejez ődtek be a diagnosztikai
vizsgálatok. 2005-ben 91 üzemelő és 10 távlati, 2006-ban 71 üzemelő és 7 távlati vízbázi s
beruházás volt folyamatban . Az Ivóvízbázis-védelmi Program eredményeként kiépült távlat i
vízbázisok fenntartása az állam feladata, amelynek fedezetét fejezetí előirányzat biztosította 2005-
ben 51, 2006-ban 52 távlati vízbázison .

A felszíni vizek minőségének javítása érdekében a kiemelten kezelt vízvédelmí területeken
folytatódtak a vízvédelmi, illetve monitoring beruházások .

A Balaton vízminőségének javítása, ökológiai állapotának védelme, valamint turisztikai é s
kulturális vonzerejének növelése érdekében a KvVM, az ÖTM és a Balaton Fejlesztési Tanács
együttműködésében folytatódott az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtása (pl . a tóba torkolló
vízfolyásokon szűrőmezők létesítése, partvonal-szabályozási tervek és vízpart-rehabilitáció s
tanulmánytervek készítése, az engedély nélküli feltöltések és bejárók felszámolása ,
szennyvízkezelés fejlesztése, belterületi zöldfelületek növelése, építészeti és műemléki értékek
védelme, kerékpárutak fejlesztése) .

A KvVM kezdeményezésére 2004-ben elindult – a természetes fürdőhelyek minősítését magáb a
foglaló – „Kékhullám Mozgalom” keretében 2006-ban már 36 balatoni strand pályázott, melyb ő l 34
nyerte el a kitüntető címet .

A Velencei-tó és a Tisza-tó környéki települések környezetminőségének javítása érdekében i s
számos pályázat részesült támogatásban . A Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzet 2006-ban csatlakozott az
„Ökoturisztikai védjegy” nemzetközi programhoz . A 2005 . évi CLXI . törvénnyel módosult a
Balaton Kiemelt Üdül őkörzet Területrendezési Terve és megjelent a 1117/2005 . (XII .14.) Korm .
határozat a Velenceí-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Programjáról .

A Felső-Duna szakasz rehabilitációja érdekében folytatódtak a korábbi években megkezdett
tervezési és kivitelezési munkák (pl . mocsárrét és holtág rehabilitáció, az Alsó-Szigetkö z
csatornáinak vízpótlása és rekonstrukciója) . A Duna-Tisza közi homokhátság vízgazdálkodási
helyzetének javítását és megfelelő hasznosítását segítették a csatorna rekonstrukciók (Kígyós i
vízrendszer, Solti árapasztó, Paphalmi csatorna és Sákor főcsatorna), az erdőtelepítések, a
Homokhátság ETT zonális célprogram megvalósítása. A VÁTI Kht . kidolgozta a Duna-Tisza
komplex programot .
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A felszíni és felszín alatti vizek min őségét veszélyeztető szennyező források
felszámolás a

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása
2005-2006-ban is nagy ütemben folytatódott . A 10 ISPA/Kohéziós Alap támogatásban (643 milli ó
euró) részesült projekt közül több is á végrehajtási szakaszba érkezett . Befejeződött a győri
szennyvíztisztító telep bővítése és a pécsi csatorna projekt I . üteme. Folyamatos volt a szegedi é s
soproni projektek kivitelezése . A debreceni, kecskeméti, szombathelyi szennyvíztisztítás i
projekteknél tenderezés és a szolgáltatási szerződések megkötése valósult meg . A veszprémi,
zalaegerszegi projekteknél közbeszerzési eljárások folytak . A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep esetében 2005 . december 30-én a szerződés aláírására került sor. A 2007-2013-as EU
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költségvetési időszakra 7 nagyprojekt előkészítése kezdődött meg (Békéscsaba, Dél-Buda, Dél -
Balaton, Makó, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Tápió-vidék) .
Az NFT KIOP támogatásban részesült 5 szennyvízkezelési projekt közül 2006 végére 3 esetbe n
befejeződtek a kivítelezési munkálatok : a Velencei-tavi és a gyulai projekteknél elkészült a
csatornázás, Hatvanban a szennyvíztelep korszer űsítése .

A határon átnyúló környezetvédelmi együttműködések jó példájaként lezárult a kilenc Rába-vidék i
falu csatornázását biztosító projekt (az összegyűjtött szennyvíz kezelése az ausztriai Jennersdorfba n
történik) . NFT AVOP támogatással mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek szennyvízkezelésének
korszerűsítése valósult meg .

A hazai (KvVM, cél és címzett) támogatásban részesült szennyvízelvezetési és -tisztítási
beruházások közül több helyszínen is befejeződtek a munkálatok (pl . Balaton menti települések,
Veszprém) .

Megkezdődött az országos szennyvíziszap stratégia kidolgozása, amelynek egyik célja a
szennyvíziszap megújuló energiaforrásként történő hasznosítása .

Az ún. köztuűves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekr e
vonatkozó, Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Program végrehajtása hatékony
támogatási rendszer hiányában még 2006-ban sem kezdődött el .

A vizek mezőgazdasági eredet ű nitrátszennyezéssel szembeni védelmér ő l szóló 27/2006 . (II . 7 . )
Korm. rendeletben felülvizsgálatra kerültek a nitrátérzékeny területek, valamint módosultak az
állattartó telepek trágyatárolására vonatkozó végrehajtási határidők. Az állattartó telepek
korszerűsítését az NFT AVOP és az NVT támogatásai segítették .

A büntetésvégrehajtási szerveknél folytatódott a szennyvízcsatorna-hálózatok felújítása és a
korszerű trágyatárolók kialakítása .

A múltban keletkezett, a felszín alatti vizet és/vagy a földtani közeget már érint ő , illetve
potenciálisan veszélyeztető szennyező-források feltárása és megszüntetése érdekében
2005-2006-ban is folytatódott az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) legtöbb
alprogramjának végrehajtása .
A Kormányhatározattal jogszabályilag is el ő írt Metallochemia okozta szennyezettség felszámolása
során 2006 végéig 416 db külső ingatlan rehabilitációja valósult meg, 30 ezer m3 salak és 120 eze r
m3 szennyezett föld, 10 ezer m3 bontási törmelék került bevédett térbe . Folytatódott az OKKP
egyedi feladatai végrehajtásának támogatása (pl . Budafok-barlanglakások műszaki beavatkozás II.
ütem, Szekszárd Lőtéri vízbázis védelmében hidraulikus gát fenntartása, Üröm-Csókavár
csurgalékvíz tisztítása) .

Az egyik legmeghatározóbb Honvédelmi Alprogram részeként befejeződött az MH Pápa A- és B -
üzemanyagtelepek teljeskörű elbontása, kármentesítése . A HM vagyonkezelésében levő katonai
használatú területek közül 2 objektumban folytatódott a kármentesítés, 24-ben pedig a monitorin g
üzemeltetése . A MÁV Alprogramban 1994 óta összesen 176 részterületen végeztek környezet i
kármentesítési beavatkozást (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utómonitoring), melyből 2006
végéig 81 helyszínen zárultak le eredményesen a munkálatok . Ezek -között az üzemanyagellát ó
rendszerek korszerűsítéséhez kapcsolódó kármentesítési feladatok domináltak . A Közúti Alprogram
keretében a talajba jutott szénhidrogén-szennyeződések felszámolása érdekében megkezd ődött a
harkányi és a szentlőrinci üzemmérnökség üzemanyag-tárolóinak kármentesítése . Folytatódott a PM
volt Szovjet Ingatlan és Társasági Privatizációs Alprogramja, a Kincstári Vagyon Igazgatósá g
Alprogramja és a mecseki uránércbánya által szennyezett külszín létesítmények, meddőhányók és
környezetük rekultivációja, valamint az uránipar legveszélyesebb hulladékait befogadó zagytározó k
hosszú távú, helyben történő stabilizálása .
Az NFT KIOP keretében támogatásban részesült 5 projektnél megkezd ődtek a kármentesítés i
munkálatok és az Európai Bizottság jóváhagyta az Üröm-Csókavár kármentesítési projekt Kohézió s
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Alap támogatását . A projekt keretében kb . 60 000 tonna, karsztvíz bázist veszélyeztet ő , veszélye s
hulladéknak minősülő gáztisztító massza kerül kitermelésre, elszállításra és anyagában történ ő
újrahasznosításra .

A vízhasználat a vízárak növekedésének és a víztakarékos technológiák elterjedésének
köszönhetően az 1990-es évek elejéhez képest 2004-ig 23%-kal csökkent . 2005-ben stagnálás,
2006-ban kis mértékű, 0,5%-os csökkenés figyelhető meg. Az ivóvíz-fogyasztás nemzetgazdasági
szinten 1992 és 2004 között 31%-kal csökkent (775-ről 535 millió m3-re), 2005-ben változatlan
maradt, 2006-ban viszont 4,7%-kal emelkedett (a szolgáltatott mennyiség 2003-ban 561, 2004-ben -
2005-ben 535, 2006-ban 560 millió m 3 ). A lakossági vízfogyasztás az utóbbi években lényegében
stagnál: 2004-2006 között minden évben 37 m 3/fő volt. A mezőgazdasági célú vízfelhasználásban
évenkénti ingadozásokkal 1992-től kezdve folyamatos, radikális csökkenés figyelhető meg . A
mezőgazdasági vízfogyasztás 1992 és 2004 között 40%-kal csökkent (1078-ról 649 millió m 3 -re), a
2005. évi vízfogyasztás szintén 649 millió m3, 2006-ban pedig 689 millió m 3 volt . 1992 óta az
egyéb gazdálkodó szervezetek (ipar) vízfogyasztásában is folyamatos – összességében közel 100 0
millió m3 – csökkenés jelentkezett . A 2005 . évi egyéb szervezetek vízfogyasztása (amely a z
energetikai célú vízfelhasználást is tartalmazza) 4100 millió m3 volt, 2006-ban pedig tovább
csökkent 4008 millió m3-re .

2 .8 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI AKCIÓPROGRAM

A hulladékgazdálkodás új, korszerű szemléleten alapuló rendszerének kialakítását és m űködtetését
a következő intézkedések segítették el ő .

Az OHT végrehajtását szolgáló jogi szabályozórendszer és program elemek kialakítás a

Elemek és akkumulátorok visszavételí rendszere
Betétdíj alkalmazásának szabályai

Országos programok (biohulladék, PCB-k, növényvédőszer hulladék)

A különböző eredetű hulladékok megfelelő kezelése

Iparihulladék-gazdálkodás, kiemelt hulladékáramok, gyártói felel ősség körébe tartozó hulladékok
Települési hulladékgazdálkodás fejlesztés e

Az OHT végrehajtását szolgáló jogi szabályozórendszer és program elemek kialakítás a
Az akcióprogram megvalósításának második két évében - az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervvel összhangban – már nem a szabályozáson és tervezésen (mint 2003-2004-ben), hanem a
végrehajtáson volt a hangsúly . Ugyanakkor erre az időszakra esett néhány fontos szabályozási lépé s
megtétele is : megjelentek az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételér ő l, valamint a
betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló Korm . rendeletek. 2005-2006-ban elkészült számos, a
különböző hulladékfajták szakszerű kezelését elősegítő országos program (biohulladék, PCB-k ,
növényvédőszer hulladék), a szelektív hulladékgyűjtés és a települési szilárd hulladék lerakók
rekultivációs programja, valamint a települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiáj a
(2007-2013) .

2004-ben megkezdte működését az új, átfogó hulladékinformatikai rendszer . Az önkormányzati
hulladékgazdálkodási szakemberek képzése Phare támogatással valósult meg. A KvVM és több
civil szervezet is jelentős forrásokat fordított a korszerű hulladékgazdálkodással kapcsolato s
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kommunikációra, de a hulladékképződés megelőzését szolgáló szemlélet elterjesztése érdekébe n
további erőfeszítések szükségesek.

â

	

A különböző eredetű hulladékok megfelelő kezelése
Az ipari hulladékok hasznosítása érdekében a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése során számo s
helyszínen alkalmaztak tiszaújvárosi salakpernyét, illetve dunaújvárosi kohósalakot : az M35
autópálya építésénél (160e m3), az M6 Érd-Dunaújváros szakaszán (749e m), az M3 autópály a
Görbeháza – Nyíregyháza közötti szakaszán (407e m 3), az M35 autópálya Görbeháza – Debrece n
közötti szakaszán (161e m 3) .

A kiemelt hulladékáramok közül az állati, egészségügyi és építési-bontási hulladékok kezeléséne k
fejlesztését az NFT KIOP támogatásai segítették . Korszerű állati hulladékkezelő telepek kialakítás a
érdekében 15 projekt, egészségügyi hulladék kezelés komplex rendszerének fejlesztése érdekében 1
projekt, építési-bontási hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése érdekében 5 projekt kapott
támogatást. Emellett 3, a panelépületek azbeszt-mentesítését szolgáló projekt részesült NFT KIOP
támogatásban. Minden projektnél megkezdődött a kivitelezés .
Elkészült az azbeszttel szennyezett lakóépületek cím szerinti adatbázisa, a szennyezé s
nagyságrendj ének és épületen belüli helyének megállapítása . A Nyugat-Dunántúli, Közép -
Magyarországi, Közép-Dunántúli és a Dél-Dunántúli Régiókra vonatkozóan befejez ődött a szórt
azbesztes lakóépületek egészségügyi veszélyességi kategóriákba sorolása, amely meghatározza ,
hogy hány éven belül mentesítendő az épület.
Lényeges előrelépés történt a gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok szelektív gyűjtési
rendszerének kialakítása területén, amelyhez a régebbi koordináló szervezetek (csomagolási és
elektronikai) és az újak (gumiabroncs, gyógyszer, roncsautó, elem akkumulátor) is jelent ős
mértékben hozzájárultak.
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Települési hulladékgazdálkodás fejlesztés e
A korszerű települési hulladékgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megalapozása érdekében
nagy ütemben haladt az EU társfinanszírozású projektek megvalósítása . A közel 3,8 millió lakos
ellátását szolgáló 12 komplex hulladékgazdálkodási ISPA projekt (197 millió euró támogatás) közü l
a hajdú-bihari projekt részeként befejeződött Berettyóújfaluban a régészeti feltárás, és átadták a
Hej őpapi regionális hulladéklerakót. Több projektnél folyt a kivitelezés : Tisza-tó, Sajó-Bódva
völgye, Duna-Tisza köze, Szeged, Nagykanizsa . A Homokhátság, Nyugat-Balaton és Dél-Balaton
hulladékgazdálkodási programok első szerződése aláírásra került és folytatódott az Észak-Kelet Pes t
és Nógrád megyei, valamint Észak-Balaton térségi hulladékgazdálkodási projektek el őkészítése . A
projektek a szelektív gyűjtéshez, hasznosításhoz kapcsolódó beruházások mellett regionális lerakó k
kiépítését és régi lerakók rekultivációját is tartalmazzák .

Az Európai Bizottság 2005-ben jóváhagyta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionáli s
hulladékgazdálkodási rendszer I . fázisa c: projektet (22,8 millió euró támogatás) . A 2007-2013-as
EU költségvetési időszakra 5 nagyprojekt előkészítése kezdődött meg (Mecsek-Dráva, Győr,
Közép-Duna, Sopron, Mosonmagyaróvár) .
Befejeződött a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése is, amely a korábbi években jelent ő s
szennyező forrás volt a

A központi költségvetési források els ősorban a szelektív gyűjtés feltételeinek kiépítéséhez
(eszközök, gépek beszerzésének, hulladékgyűjtő szigetek kialakításának támogatása a regionáli s
fejlesztési tanácsokon keresztül) és a nem megfelel ően kialakított hulladéklerakók felszámolásáho z
nyújtottak támogatást . 2005-ben települési hulladékgazdálkodás fejlesztésére 210 önkormányza t
(213 pályázat) támogatására nyílt lehet őség 1,5 milliárd Ft összegben, míg 2006-ban a költségvetés i
lehető ségekkel összhangban 750 millió Ft összegben 187 pályázat részesült támogatásban .

36



2.9 KÖRNYEZETBIZTONSÁG AKCIÓPROGRAM

2005-2006 során az akcióprogram kiemelt feladatai az alábbiak voltak :

A szélsőséges időjárási események kártételének megelőzését és csökkentését célzó beruházáso k

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
Vízkárelhántási művek fejlesztési, illetve rekonstrukciós programj a

A kiégett nukleáris üzemanyagok és más radioaktív anyagok kezelési és végleges elhelyezés i
programjának időarányos teljesítés e

Tárolók létesítése, bővítése és felújítás a

A környezetbiztonsági szempontból kiemelkedő események megfelelő kezelése

Információs rendszerek fejlesztése

â

	

A szélsőséges időjárási események megelőzését és kárcsökkentését célzó beruházáso k
A környezetbiztonság terén hazánkban kiemelkedő jelentőségű az aszály, az ár- és belvizek
kártétele elleni védelem biztosítása . A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében
2006-ban KvVM támogatással megvalósult alprogramok a következők :

Beregi töltéserősítés, a Lónyay főcsatorna torkolati műtárgyának építése ,
a Tiszadobi nyárigát megerősítése,
a Tiszaroffi tározó tiszai töltéserősítése,

a Vezsenyi nyárigát zsilipek felújítása,

a Csongrádi partfal építése .
2005-2006 során NFT KIOP támogatással folytatódott :

a Cigánd-Tiszakarádi és a Tiszaroffi tározók építése,

a cigándi táj gazdálkodási mintaterület kialakítása ,

a hullámtéri beavatkozások közül a nyárigátak és műtárgyaik rendezése,

a partbíztosítások felújítása ,

emellett sor került a meglévő árvízvédelmi fővédvonalak szükség szerinti megerősítésére is
Bereg térségében, Tiszadobon és Csongrádon .

A tározók építési üteméhez igazodva az érintett településeken a környezeti infrastruktúrát
(szennyvíz) érintő fejlesztések valósultak meg .

A vízkárelhárítási művek fejlesztési, illetve rekonstrukciós programjának köszönhetően
folytatódott az elsőrendű ár- és belvízvédelmi művek fejlesztése, árvízvédelmi töltések erősítése, a
vízépítési nagyműtárgyak és a szivattyútelepek rekonstrukciós programja a Duna- és a
Tisza-völgyben (Tiszakóródi zsilip, Hatvan-alsó távjelző vízmérce állomás, Sió árvízkapu, Siófo k
zsilip, Tiszalöki és Kiskörei vízlépcsők). Az árvízvédelmi fővédvonal előírt kiépítettsége 2006-ra
65,4%-ot ért el, az előző évek állapotához képest ez némi emelkedésre utal . A 2006. év során hazai
támogatás keretében 4 158,1 km kizárólagos állami tulajdonú védvonal, 697 db árvízvédelmi töltést
keresztező zsilip, 8 494,2 km kizárólagos állami tulajdonú síkvidéki csatorna karbantartása és 1 5
768,5 ha árvízvédelmi töltés gyepfelületének ápolása valósult meg .
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A síkvidéki vízrendezés keretében belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciós munkáira
(Karapancsa, Lankóc, Hattyas), kisebb volumenben kism űtárgyak javítására, valamint csatorna
rekonstrukcióra került sor (Harangzug, Deszk-Fehértó, Karcag-III f őcsatorna, Folyásér, Élővíz) . A
források jelentős csökkenése miatt a szükséges síkvidéki rekonstrukciós munkák megvalósítás a
jelentős késést mutat . A térségi vízpótló és elosztó rendszerek fejlesztése keretében folytatódtak a
Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer fejlesztési feladatai is .

A dombvidéki területeken végzett munkák közül kiemelendő a Galga- és a Benta-patak rendezése ,
a Lahn-patak revitalizácója, valamint az Által-ér levezető rendszer munkálatai . 2005-ben a Kárpát-
medencét elárasztó rendkívüli es őzések hatására jelentős károk keletkeztek az önkormányzati- és
magántulajdonokban, továbbá súlyosan károsodtak az állami tulajdonú, vízügyi kezelésű
vízfolyások és műtárgyaik a hegy- és dombvidéken . A helyi vízkárok elleni védekezés az
önkormányzatok, a katasztrófavédelem, a vízügy és a területi szervek szoros együttműködését
kívánta. A 2006. év hidro-meteorológiai körülményei már az év elejétől szükségessé tették az árvíz-
, belvíz-, jégvédekezési és vízminőségi kárelhárítási készültségek elrendelését az egye s
folyószakaszokon és a belvízvédelmi öblözetekben . Az ár- és belvízvédelmi feladatok
megvalósítását közmunkaprogramok is segítették .

A kiégett nukleáris üzemanyagok és más radioaktív anyagok kezelési és véglege s
elhelyezési programjának időarányos teljesítés e

A vonatkozó program végrehajtása folytatódott, amelynek keretében az egyes tárolók létesítéséne k
előkészítő , bővítő és felújító munkái valósultak meg. Ezek között: a kis és közepes aktivitású

radioaktív hulladéktároló létesítésének előkészítése; a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék

Feldolgozó és Tároló beruházásai; a nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének el őkészítése ;
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b ővítése és felújítása . Véleménynyilvánító népszavazáson
Bátaapáti választópolgárai egyetértettek azzal, hogy Bátaapáti (Üveghuta) térségébe n

hulladéktároló létesüljön . A környező települések önkormányzatai is határozatban csatlakoztak . A

85/2005. (XI.23 .) OGY határozat előzetes, elvi hozzájárulást adott a radioaktív hulladéktárol ó

létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez .

Az országos sugárzási helyzet ellen őrzése érdekében folytatódott az Országos Környezet i

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer és az Országos Sugárfigyelő , Jelző- és Ellenőrző Rendszer

működtetése.

â

	

A környezetbiztonsági szempontból szélsőséges események megfelelő kezelése

2005 során az alábbi környezetbiztonsági szempontból szélsőséges események történtek :

Az ország északi felében a hirtelen lezúduló csapadék okozott több alkalommal is problémákat .

Augusztusban intenzív esőzések alakultak ki Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar ,
Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében. (A mentesítés valamenny i

esetben megtörtént .)

Egy jelentősebb szennyezési esemény: a dorogi hulladékéget őbő l PCB-vel és dioxinnal

szennyezett iszap került ki a csapadékvíz-elvezet ő csatornába, veszélyeztetve az esztergomi

vízbázist .
2006-ban az alábbi környezetbiztonsági szempontból kiemelkedő események történtek :

A talajban tárolt vízkészletek nagysága, majd a felhalmozódott hómennyiség, és a folyamato s

esőzések nagymértékben hozzájárultak az ország jelent ős területén létrejött belvízi elöntésekhez ,

valamint a Dunán és a Tiszán közel egyid őben kialakult árhullámok levonulásához .
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– A belvíz elleni védekezés :
A belvíz elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász -
Nagykun-Szolnok, Békés, Bács-Kiskun, valamint Csongrád megyéket érintette . Az elöntött
területek nagysága elérte a 245 000 ha-t . A veszélyeztetett épületek száma 1103, míg a közvetlenül
veszélyeztetett lakosság száma 3164 fő volt .
– A dunai árvíz elleni védekezés :
2006 áprilisában a Duna vízgyűjtőjén gyorsan kialakuló árhullám vonult le, amely a legmagasab b
vízállás feletti tet őzéssel hosszan tartó áradást idézett el ő . A leginkább veszélyeztetett Komárom -
Esztergom, Pest megye és Budapest volt . Az árvíz Kisoroszit elzárta a külvilágtól, azonban a
hajóközlekedés, a lakossági ellátás biztosított volt . Az árvíz elleni védekezésben naponta átlagosan
mintegy 10 000-12 000 fő vett részt, a legkritikusabb időszakban ez a szám meghaladta a 15 000
fő t .

– A tiszai árvíz elleni védekezés :
A dunai árvízi védekezéssel egyidejűleg 2006 áprilisában a Tisza észak-magyarországi szakaszán i s
árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni . Kritikus helyzet alakult ki Tiszadob és Tokaj
térségében, ahol gátak magasítására és megerősítésére volt szükség, továbbá Szolnok és térsége i s
különösen veszélyeztetett helyzetbe került . Ezzel egyidejűleg az áradó Tiszával találkozó Hármas-
Körösön, valamint később a Tiszán Szegednél minden eddigi mértéket meghaladó vízállás alakul t
ki, amely veszélyeztette a térségben élő lakosságot . A Tisza mentén a kitelepítettek létszáma elérte
a 2121 főt . Az árvíz elleni védekezésben naponta átlagosan mintegy 10 000-12 000 fő vett részt, a
legkritikusabb időszakban ez a szám meghaladta a 25 000 fő t .
– A Hernád folyón kialakult árvíz :
2006. június 2-5. között hullott nagy mennyiségű csapadék fő leg Észak-Magyarországot sújtotta.
Az ennek következtében levonuló árhullám a Hernád szinte teljes hosszán rekordmagasságú
vízszintek kialakulásával járt . Gesztely, Hernádkak és Onga településekrő l a lakosság kitelepítésére
is sor került .

– Az árvízi védekezés nemzetközi vonatkozásai :
A védekezés munkálataihoz Magyarország az EU MIC-en keresztül kért segítséget . Svédországtól ,
Ausztriától, Szlovéniától és Romániától érkeztek felajánlások . Az EU Polgári Védelmi
Mechanizmusa műholdas felvételeket biztosított a védekezés szervezéséhez Szolnok, Szeged és a
Körösök térségér ő l.
Nemzetközi segítségnyújtásként hazánk ünnepélyes keretek között védekezéshez szüksége s
eszközöket adott át a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa részére, illetve
humanitárius célú segélyszállítmányt állított össze Románia részére.

Összegezve, kormányzati irányítással a vízügyi szervek, önkormányzatok együttm űködve a
katasztrófavédelmi és más rendvédelmi szervekkel, ágazatokkal, a Magyar Honvédséggel, a civil é s
karitatív szervezetekkel, a gazdálkodó egységekkel és az önkéntes állampolgárok sokaságával egy
kiemelkedően eredményes és hatékony árvízi védekezést valósítottak meg .

– A 2006. augusztus 20-ai vihar :
2006. augusztus 20-án hazánkat szélsőséges időjárási jelenségekkel járó hidegfront érte el, amel y
előtt zivatarrendszer alakult ki viharos szél (60-90 km/h) kíséretében . A vihar leginkább Budapestet ,
a tűzijáték nézőit érintette, valamint Pest és Fejér megyében okozott épületkárokat . A szélvihart
követő beavatkozások országos szintű koordinációja az OKF-en belül valósult meg .
– A 2006. december 31-ei földrengés Pest megyében :
2006. december 31-én a Richter skála szerinti 4,1-es er ősségű földrengés rázta meg a Pest megyei
Gyömrő térségét . Az OKF Főügyelete, a tűzoltóságok ügyeletei és a kerületi kirendeltségvezetők
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folyamatosan regisztrálták a lakossági bejelentéseket . Az Allianz Hungária Biztosító Zrt-hez több
mint 573 kárbejelentés érkezett . A főként épületkárokkal kapcsolatos kárráfordítás meghaladta a
132 millió Ft-ot.

Jelentős előrelépés történt a környezeti monitorozó- és el őrejelző információs rendszerek
fejlesztése terén, javítva ezzel a naprakész tájékoztatást, a veszélyhelyzetek gyors felismerését ,
megelőzését, valamint a védekezés hatékonyságát . A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek é s
a környezet-károsító cselekmények megel őzését szolgálta a BM és KvVM szervezésében 200 5
júniusában elkezd ődött ún. „zöldkommandós” regionális akciósorozat . Az akciósorozat júniu s
hónapban az észak-magyarországi régió ellenőrzésével kezdődött, majd 2006 . év elejére áthúzódva
a dél-dunántúli régiós ellen őrzéssel zárult le .

Megjelent a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr ő l szóló 18/2006 .
(I .26.) Korm. rendelet, amely többek között a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem által
veszélyeztetett települések polgármesterei számára lakossági tájékoztató kiadvány készítését írj a
elő . A kiadvány tájékoztatja a lakosságot és a közintézményeket a veszélyes ipari üzemr ő l, a
lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről és az ellenük való védekezé s
lehetőségeiről . Hatéves projekt első fázisaként 2006-ban elkészült a veszélyes ipari üzemek
környezetében létesülő Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) Borsod-Abaúj -
Zemplén megyei alrendszere .

40



3. FŐBB VÁLTOZÁSOK A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁBA N

A környezeti tervezési és szabályozórendszer fejlesztésének, valamint a környezetvédelmi -
infrastrukturális beruházásoknak köszönhet ően Magyarország környezeti állapota a vizsgált ké t
évben több környezeti elem, ill . tényező és folyamat tekintetében a korábbi évek tendenciájáho z
hasonlóan javult. Az intézkedések hatásai a környezeti rendszer sajátosságai következtében egye s
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 összefügg ő tendenciákat, valamint a
célkitűzések megvalósítása során elért eredményeket és azok területi összefüggéseit tekinti át .

3.1 LÉGKÖR

A légszennyezés csökkentése
A levegő minőségét a légköri szennyező anyagok koncentrációja határozza meg, amely a
különböző forrásokból származó szennyező anyag kibocsátások, a légkörben zajló fizikai és kémiai
folyamatok, a meteorológiai jellemzők és a domborzati tényez ők együttes hatásaként alakul ki .
Magyarországon a légszennyező anyagok kibocsátása a rendszerváltás óta csökkenő tendenciát
mutat .

Az ipari és a kommunális ágazat emissziój át jelentős mértékben a fosszilis energia felhasználá s
során keletkező kibocsátások jellemzik, amelyek az energiahordozó fajtájától függ ően főleg S02 ,
NOx és szilárd anyag . Az S0 2 kibocsátás csökkenésének trendje folytatódott 2000 után is (2000 .
évi 486 kt-ról 2005-re 129 kt, 2006-ra 118 kt), amelyhez hozzájárultak a kén-emissziót csökkentő
beruházások (Mátrai és a Vértesi (Oroszlány) Erőművek). További emisszió csökkenés t
eredményezett a nehéz fűtőolaj tüzelés megszüntetése és a kéntartalom jelentős csökkentése a
fűtőolajokban (1990: 2,33%, 2005 : 0,73%). 2005. július 1-tő l a hazánkban gyártott motorbenzine k
és dízel gázolajok kéntartalma legfeljebb 0,001%, amit az Európai Unió vonatkozó irányelve csa k
2009-tő l tesz kötelezővé .
A közúti közlekedés a NOx, a szálló por, a CO, valamint a talajközeli ózon koncentrációjának
alakulásában évrő l évre meghatározó szerepet játszott . A csupán közlekedésb ől származó NOx
kibocsátásnak a 90-es években tapasztalt csökkenő tendenciájához képest 2004-től határozott
növekedés volt tapasztalható (2000-ben 110 kt, 2006-ban 131 kt), mivel a m űszaki fejlődésből
adódó emisszió csökkenés nem volt képes ellensúlyozni a gépkocsik számának növekedésével jár ó
kibocsátás növekedést. A 2006 . évi 208 kt NOx összkibocsátás is egyértelmű növekedést mutat a
korábbi évekhez képest .

Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása a szigorúbb elő írások bevezetése ellenére i s
kissé növekedett (2000-ben 173 kt, 2006-ban 177 kt) .

Az ammónia legjelentősebb kibocsátója a mezőgazdaság . Az utóbbi évekre jellemz ő kibocsátá s
növekedés ellenére a mért értékek továbbra is a nemzetközi megállapodásokban vállalt értékek alatt
szerepeltek (2000-ben 71 kt, 2006-ban 81 kt) .

A hazai levegőminőség értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált három fő komponens
(nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. A beszámolási id őszakban erősen
szennyezett település nem volt, a települések több mint fele jó minősítést kapott .

A 2005-ös évhez képest 2006-ban nitrogén-dioxid tekintetében alacsonyabb átlagkoncentrációka t
mértek a Dél-dunántúli, az Észak-dunántúli, az Észak-magyarországi, a Közép-Duna-völgyi és a
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel őségek (KTVF-ek)
területén. A Körös-vidéki, a Nyugat-dunántúli és a Tiszántúli Felügyel őségek településein viszont
az elmúlt években folyamatosan növekedett a nitrogén-dioxid szennyezettség . A kén-dioxid
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esetében az éves átlagkoncentrációk jóval a határérték alatt voltak . Ülepedő por koncentráció
értékek az Alsó-Dunavölgyi, valamint a Közép-dunántúli KTVF-ek területén 2006-ra csökkentek ,
míg az Alsó-Tisza-vidéki, az Észak-dunántúli és a Tiszántúli Felügyel őségek településein a mért
koncentráció értékek magasabbak voltak a 2005-ben mérteknél . A többi felügyelőség területén
stagnálás mutatkozott az elmúlt években.

A települési légszennyezettség vizsgálatára alkalmas adatokat a manuális mérőhálózat mellett az
automata monitorállomások szolgáltatják (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén -
oxidok, ózon, szálló por (PM Io, PM2,5), benzol) . A legnagyobb egészségügyi kockázatot a PM 1 0
komponensek (a 10 mikrométernél kisebb átmér őjű részecskék) éves határérték túllépése jelenti ,
mivel a szemcsék apró méretüknél fogva könnyen az emberi szervezetbe jutva jelent ős mértékben
rákkeltők, allergének. Keletkezésükért főként a közúti közlekedés, ezen belül is a dízelmotorok ,
tüzelőberendezések és lakossági fűtés, valamint a parlagfű és egyéb nagy pollentartalmú növénye k
a felelősek. A PM10 koncentráció értékek 2006-ban kilenc településen (Budapest, Vác, Dorog ,
Várpalota, Eger, Salgótarján, Putnok, Miskolc, Szeged) lépték túl az éves egészségügyi határértéke t
(40 gg/m3) .

1. ábra: Automata mérőhálózatban mért települések légszennyezettségi adatai, 2005

A fentiek alapján Magyarország összességében a közepesen szennyezett levegőjű országok közé
tartozik. A környezetvédelmi intézkedések megvalósítása, a tüzel őberendezések korszerűsítése, a
megújuló energiaforrások b ővülő használata, az energiahatékonyság növelése, a gépkocsik szigorú
környezetvédelmi ellenőrzése, a gépjárműpark fejlődése, szerkezetének átalakulása révén a korább i
évekhez képest bizonyos szennyezők tekintetében 2005-2006-ra javult az ország levegőminősége ,
azonban az 1 . fejezetben ismertetett társadalmi-gazdasági folyamatok pl . az NOx tekintetében
kedvező tlenebb változást eredményeztek .

Automata mér őhálózatban mért települések légszennyezettségi adatai, 200 5
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Az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentés e
Magyarország emberi tevékenységhez köthet ő bruttó üvegházhatású gázkibocsátása 2006-ban
78,6 millió tonna szén-dioxid egyenérték volt, ami a 80-as évek közepéhez viszonyítva 30%-os,
2005-höz képest 2%-os csökkenést jelent . A 90-es évek közepétől egyaránt stagnál a nettó és a
bruttó üvegházgáz potenciál értéke (2000-ben 79 361 kt, 77 588 kt ; 2005-ben 72 941 kt, 80 198 kt) .
Az EU tagállamok között az alacsony kibocsátású országok közé tartozunk jelenleg is, mivel az egy
főre jutó üvegházgáz kibocsátás 2005-ben az EU 25 átlagában 11 tonna volt szemben a hazai 8
tonnával. Hazánkban az egységnyi GDP-re jutó kibocsátás 27%-kal az EU átlaga fölött volt ,
azonban örvendetes fejlemény, hogy a gazdasági növekedést már nem kíséri a kibocsátás arányo s
növekedése, vagyis a két trend szétvált . A legjelentősebb üvegházhatású gázok a CO2-n kívül a
vízgőz, az ózon (03), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O) és a különböző fluor tartalmú
vegyületek (HFC-k, CFC-k, PFC-k, SF 6 stb.), melyek közül a szén-dioxid a domináns, a magyar
leltárban az összes kibocsátás 77%-áért felelt .

Hazánk az Éghajlatváltozási Keretegyezmény tagjaként köteles évente leltárt készíteni az ember i
tevékenységekkel összefüggő üvegházhatású gázkibocsátásról . 2005-ben és 2006-ban a legnagyobb
kibocsátó a fő leg tüzelési tevékenységet magában foglaló energiaszektor (75%) volt, ezt követte a
mezőgazdaság (11%), az ipari folyamatok (8%), valamint a hulladékkezelés (5%) . A földhasználat í
és erdészeti tevékenység nyelőként funkcionál, mivel kivonja a szén-dioxidot a légkörb ől: 2006-ban
csaknem 6 millió tonnát .

A Kiotói Jegyz őkönyvben szabályozott ún . kvótarendszer alapján hazánk a vállalt 6%-nál
lényegesen nagyobb mértékben tudta csökkenteni az 1985-1987-es bázisid őszakhoz viszonyított
üvegház-gáz kibocsátását, melynek kapcsán Magyarország mintegy 100 millió tonna szén-dioxi d
egyenértéknek megfelelő kibocsátási kvótát értékesíthet az emisszió kereskedelmi hálózatban . Az
így keletkezett bevételeket kizárólag klímavédelmi beruházásokra lehet fordítani .

3.2 Víz

Felszín alatti vizek mennyiségi és min őségi védelme
Felszín alatti vízkészleteink védelme valamennyi régióban stratégiai feladat, hiszen az ivóvízellátá s
több mint 90%-ban, az egyéb vízigények kielégítése pedig dönt ő részben erre az értéke s
vízkészletre támaszkodik . Felmérések szerint a pontszerű szennyező források közül 920
hulladéklerakó és anyagtároló hely, valamint 730 nem megfelel ő műszaki védelemmel ellátott
állattartó telep veszélyeztetheti a felszín alatti vizeket Magyarországon . A minőségi védelem
érdekében a települési szennyvizek elvezetése és tisztítása valamennyi régióban jelent ős fejlesztés t
igényel, a csatornahálózat b ővítésétől a III. szennyvíztisztítási fokozat kiépítésén át, a gazdaságosan
nem csatornázható települések szennyvizének és a szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezéséig .
A Víz Keretirányelv (VKI) elő írásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotb a
kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot . A VKI
végrehajtásáról szóló 2005 . évi országjelentés értékeli, hogy az emberi hatások szempontjából mel y
víztestek esetében várható, hogy a jó állapot 2015-re nem érhet ő el (kockázatos víztestek) é s
melyek azok, ahol az adatokban, illetve az ismeretekben jelentkező hiányok miatt ennek megítélés e
bizonytalan (lehetséges kockázatos víztestek) . Ennek alapján Magyarország 108 felszín alatt i
víztestje közül kémiai kockázat szempontjából lehetséges kockázatos 46 víztest, mennyiségi
kockázat szempontjából kockázatos 3, lehetséges kockázatos 18 víztest .
A_nitrát-tartalom csökkentése alapvet ő az ivóvíz-készletek minősége szempontjából . Az 50 mg/1
feletti nitrát-koncentrációt meghaladó mértékben szennyezett vízműkutak aránya 2000-ben 3,6 %
volt, 2003-tól azonban csökkenés tapasztalható (1,4% - 1,5%) . A csökkenést elsősorban a nitráto s
kutak lezárása eredményezte .
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A felszín alatti vízkészletek nyomásszintje a 2000. évi állapothoz képest a vizsgált id őszakban
nem változott . Azaz az ország területének 90%-án nem csökkent tovább a felszín alatti vize k
nyomásszintje, 2006-ban a Nyírség és a Hajdúság területén 0,25-1 m talajvízszint emelkedé s
következett be . A Dunántúli-középhegység és más karsztos területeken – az ország területének töb b
mint 10%-án – a karsztvízszintek lassan emelkedtek .
A Duna-Tisza köze áramlási rendszerében az utánpótlódás elsődleges térszíne a Homokhátság . Az
1956-1960 közötti időszak átlagához képest 2006-ban a legnagyobb süllyedés a Duna-Tisza köz e
legmagasabb tengerszint feletti térszínein alakult ki (északnyugaton Ladánybene, délnyugato n
Borota térségében elérte az 5-6 m-t), a területi átlag 3-4 m között mozgott . A völgysíkok felé
haladva az eltérés mértéke csökkent, az 1-2 m közötti eltérést mutató területsáv mind a Duna, min d
pedig a Tisza irányában megfigyelhet ő volt, de a Duna és Tisza völgyének mély fekvésű területein
nem süllyedt.

A Kisalföldön, ezen belül a Szigetköz területén az 1956-1960 közötti időszak átlagértékéhez képes t
bizonyos területeken kedvezőtlen változások mutatkoztak . A Szigetközben a:Duna partmenti 1-2
km-es szélességű sávjában Dunakiliti és Ásványráró között 1-3 m, illetve a Dunától távolabb i
területek egy részén is 0,5-1 m-es talajvízszínt-süllyedés alakult ki, els ősorban a Duna 1992 . év i
elterelése miatt a később épített fenékküszöb és a vízpótlás talajvízszint-emelő hatása ellenére . A
referencia időszakhoz képest talajvízszint emelkedés Fels ő-Szigetközben mutatkozott .

A termál- és gyógyvizekre épülő turizmus fejlesztését számos település a gazdasági fejlődés egyik
kulcsterületének tekinti . Termálvízfeltárásra az ország területének mintegy kétharmadán va n
lehetőség. A termálvizet adó kutak mintegy 30%-a balneológiai célú, majdnem egynegyedüke t
(23,6%) ivóvízellátásra hasznosítják . Az energetikai célra használt termálvíz 3,8%-át tápláltá k
vissza 2001-2004 között. 2005-ben ez az arány 4,2%-ot képviselt, 2006-ban pedig elérte az 5%-ot .
Á termálvizek energetikai célú hasznosítása (megújuló energiaforrás) 1986-ig folyamatosan bővült .
1992-ig lényegében stagnált, majd a privatizációkkal összefüggésben jelentősen visszaesett . 1998
óta kisebb növekedés észlelhető , de a hasznosítás volumene még 2006-ban sem érte el a
maximálisnak tekinthető 1989 . évi szintet . Az új energetikai célú termálvíz hasznosítások már
100% visszatáplálással valósulnak meg, ezáltal fokozatosan növekszik a környezetbarát használa t
aránya.

Felszíni vizek minőségének javítása

A vízfolyások vízminő ségének alakulásában meghatározó tényező a határszelvényben belépő vizek
állapota, ugyanakkor számottevő a hazai forrásokból eredő terhelés is . Az ország szennyezőanyag-
terhelési mérlege szerint 2006-ban a hazánk területér ő l kilépő nagy vízfolyásokon összességében a
szervesanyag terhelés és az ammónium-ion tartalom haladta meg a felvízi országokból beérkez ő
mennyiséget, míg az ortofoszfát mennyisége az ország területén belül kis mértékben csökkent .

1 . táblázat: Főbb vízfolyások szennyezőanyag-terhelési mérlege, 2006

Vízgyűjtő ,
vízfolyás

Vízhozam KÖ Q
m3 /s

Oxigénfogyasztás
KOIk (kt/év)

Ammónium-ion
NH4-N (kt/év)

Ortofoszfát
PO4-P (kt/év)

Mérleg (belépő-kilépő )
Duna -121,27 -516,59 -3,90 0,44

Tisza -103,03 176,65 2,42 0,1 7

Dráva -18,82 68,98 1,06 0,3 1

Összesen -243 .12 -270,96 -0,42 0,93
Megjegyzés: Az összesen sorban a negatív szám jelenti azt a többletet, amit az ország hozzátesz a belép ő
szelvényhez képest, a pozitív szám tehát csökkenést jelent . (Mérleg=belépő szelvény jellemzői-kilépő
szelvény jellemz ő i . )
Forrás : KvVM
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Az alábbi két táblázat a Duna és a Tisza határszelvényeiben mért vízminőségi adatok
(osztályba sorolások) összehasonlítását mutatja . (Magyarázat : I . osztály: kiváló víz, II . osztály:
jó víz, III . osztály: tűrhető víz, IV. osztály: szennyezett víz, V. osztály: erősen szennyezet t
víz .)

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

Mutató 2005 2006

Be Ki Be Ki

Oxigénháztartás III III 111 11 1
Tápanyag háztartás III III IV II I
Mikrobiológiai paraméterek III III III IV
Szerves és szervetlen mikroszenny . III III III I I I
Egyéb (pH, vez.kép .) III lI IV Il

Forrás: KvVM

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

Mutató 2005 2006

Be Ki Be Ki

Oxigénháztartás III III III I V

Tápanyag háztartás II III II II I
Mikrobiológiai paraméterek IV IIl III I V
Szerves és szervetlen mikroszenny . IV III IV II I
Egyéb (pH, vez .kép .) IV II IV I I

Forrás : KvVM

A felszíni vizek minőségének általános jellemzéséhez a felszíni törzshálózati pontokon mért adato k
szolgálnak alapul . A minősítés az MSZ 12749:1993, alapján történt .

Az alábbi táblázatban a különböz ő vízminőségi osztályokba tartozó mintavételi helyek megoszlás a
látható a vizsgált mintavételi helyekhez viszonyítva . (Magyarázat : I. osztály: kiváló víz, II . osztály:

jó víz, III . osztály : tűrhető víz, IV. osztály : szennyezett víz, V . osztály : erősen szennyezett víz . )

4. és 5. táblázat: A különböző vízminőségi osztályokba tartozó mintavételi helyek megoszlása ,
%

Vízminőségi
osztály

Oxigén
háztartási
mutatók

Tápanyag
háztartási
mutatók

Mikro-
biológiai
mutatók

2005 2006 2005 2006 2005 200 6

I . 0 0 0 0,9 2,2 10,8

II . 0 9,7 7,2 7,7 14,5 4, 5

III. 46,4 48,5 33,6 39,7 28,5 29,7

IV. 37,9 19,8 30,6 28,6 37,5 46,8

V. 15,7 21,9 28,6 23,1 17,3 8,1
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Vízminőségi

osztály
Mikro-

szennyezők
Egyéb

szennyezők

2005 2006 2005 2006

I . 0 22,4 1,3 4,8

II . 38,7 25,5 24,7 25,2

III . 32,8 39,8 39,1 20

IV . 19,1 8,7 29,8 47,4

V. 9,4 3,6 5,1 2,6
órrás: KvVM

A felszíni vizek minősége a fenti adatok alapján 2005-ben és 2006-ban az alábbiak szerint alakult :
oxigén-háztartás : nincs változás ,

tápanyag-háztartás: kismértékü javulás ,
mikrobiológiai mutatók: kismértékű javulás ,
mikroszennyezők: javulás ,

egyéb szennyezők: nincs változás .
A felszíni vizek minősége nem változott jelentősebb mértékben 2000-2006 között : a folyók
vízminősége elfogadható . A kisvízfolyások állapota továbbra is kedvez őtlenebb, mert terhelésük
esetenként jóval meghaladja öntisztuló képességük mértékét .
A VKI elő írásainak megfelelő , 2015-re elérendő jó ökológiai és kémiai állapot teljesítését értékel ő
2005. évi országjelentés előzetes állapotértékelése szerint a kockázatos felszíni víztestein k
(vízfolyások és tavak) száma 579, amely a víztestek mintegy 46%-a. A felmérés alapján a
vízfolyások 42%-ának hidrológiai és/vagy morfológiai állapotát az emberi beavatkozáso k
jelentősen befolyásolták. A tavak esetében ez 47 víztestet érint . Vízminőségi szempontból a
legnagyobb problémát a tápanyagterhelés okozza : 470 vízfolyás és víztest, valamint 17 tó került a
kockázatos kategóriába . A korábbi felszíni vizes monitoring rendszer nem terjedt ki a ki s
vízfolyásokra, ezért ezek tápanyagterhelésér ő l nincsenek adatok, pedig ezek a legérzékenyebbek az
eutrofizációra . A szerves- és szervetlen mikroszennyez ők tekintetében 201 vízfolyást és vízteste t
ítéltek kockázatosnak, de itt is jelentős adathiány mutatkozik .
A felszíni vizek minőségének védelmét szolgálták a kiemelten kezelt vízvédelmi területek (nagy
tavaink, ill . a Felső-Duna szakasz és a Ráckevei-Soroksári Duna-ág) komplex vízvédelmi
beruházásai és a Balatonnal kapcsolatos intézkedések .
A korábbi évektől eltérően a vizsgált időszakban a természetes fürdővizek és a medencé s
fürdőhelyek többsége bakteriológiai szempontból javult, azonban a fiirdésre alkalmatlan folyam i
fürdőhelyek száma még így is magas . A vizsgált vízminták minősége az álló és folyóvizek esetében
országosan 88%-ban, a medencés fürd ők esetében 79%-ban felelt meg a bakteriológiai
szempontoknak.

Balaton
A tó egyedülálló és meg őrzendő természeti értékünk, a belföldi és külföldi idegenforgalom
közkedvelt célterülete, amelyben mindhárom dunántúli régió gazdasági fejl ődésének kulcsterületé t
is látja. A tavat a siófoki, a szemesi, a szigligeti és a keszthelyi medencére szokás felosztani .
A tó sekélységéb ő l adódóan érzékeny a környezeti hatásokra, melynek következtében vízmin ősége
labilis, sérülékeny . A legfontosabb cél, hogy a tó „használata” mellett (ivóvíznyerés, üdülés ,
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fürdőzés, halászat, horgászat, hajózás, a turizmus igényeinek kielégítése) a természetes élőhelyek ne
sérüljenek, és a tó szennyezése a lehető legkisebb mérték ű legyen .
A Balaton vizének min őségére általában jellemző , hogy az a keleti medencétő l nyugat felé haladva
fokozatosan romlik, ez a jellegzetesség az utóbbi években sem változott . A víziközmű kormányzati
beruházásokban megvalósított főművi fejlesztések, a csatornahálózatok 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 ér ő
szennyezőanyag-terhelések .
A Balaton és vízgyűjtőj e vizeinek minőségi vizsgálata 2005-2006-ban a felszíni vizekre egységesen
érvényes MSZ 12749 :1993 szabvány szerint történt, a minősítés azonban a Balaton (és a több i
állóvíz) tekintetében esetenként félrevezető lehet, minthogy a tó természetes sajátosságaina k
figyelembe vételére, ökológiai következtetések levonására nem ad lehet őséget. Megoldás a VK I
monitoring bevezetésével várható (új minősítési rendszer) 2007 után .

6. táblázat: A Balaton és vízgyűjtője vizeinek minősége 2005-ben

Mutató Minősítés
(osztály)

Változás 2004-hez képest
a mintavételi helyek százalékában

Adathiány
%

javulás változatlan romlá s

Oxigénháztartás V. 23,4 50,0 19, 1_ 7,4

N és P háztartás III . 30,9 43,6 18,1 7,4

Mikrobiológia I. 33,0 25,5 16,0 25,5

Mikroszennyezők III . 35,1 47,9 9,6 7,4

Egyéb jellemzők III . 9,6 78,7 4,3 7,4

Forrás : Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

7. táblázat: A Balaton és vízgyűjtője vizeinek minősége 2006-ban

Mutató Minősítés
(osztály)

Változás 2005-höz képes t
a mintavételi helyek százalékában

Adathiány
%

javulás változatlan romlás

Oxigénháztartás IV . 19,5 61,0 17,1 2,4

N és P háztartás IV . 9,8 46,3 41,5 2,4

Mikrobiológia II . 22,0 31,7 19,5 26, 8

Mikroszennyezők II-III . 39,0 36,6 17,1 7,9

Egyéb jellemzők IV. 9,8 58,5 26,8 4,9

Forrás: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Megjegyzendő , hogy a Balaton vízgyűjtő területének déli oldalán jelentkező magas TOC és UV olaj
értékek nem tekinthetők szennyező paraméternek, hiszen a fekete, berekvizek természetes
háttérként tartalmazzák. Ezt figyelembe véve, a min őségi besorolásnál az oxigénháztartás
tekintetében 51,2% N . osztályú és 19,5% V . osztályú minősítési eredményt kaptunk. A szabvány
alapján a minősítés a legkritikusabb paraméter mérési eredménye szerint történik, így el őfordulhat,
hogy az év jelentős részében megfelel ő minőségű víz éves szinten rosszabb minősítést kap, mivel az
év során akár csak egyszer ez az állapot is el őfordult . Összességében elmondható, hogy az MS Z
12749 :1993 szabvány alapján a Balaton és vízgyűjtője vizeinek minősége 2004-hez képest
kismértékben javult 2006-ra (elsősorban a 2005 . évi kedvező folyamatoknak köszönhetően) .

A vízminőség értékelésének egyik módja a tó trofitási állapotának - növényi termel őképesség -
meghatározása, amelyet a klorofill-a mérésekkel ellen őriznek és a minősítésre egy, az OECD által

47



elfogadott értékelést alkalmaznak . A tó trofitási állapota a kilencvenes évek közepétő l egyértelműen
javul, a tó négy medencéje az eutróf (megfelel ő , tűrhető minőségű) vagy mezotróf (jó minőségű)
állapotba sorolható .

A vízminőség jellemzésének másik szemléletes eszköze a parti sáv, illetve a tó több mint száz
strandja fürdésre való alkalmasságának értékelése . Az értékelés a víz fizikai-kémiai jellemz ői
mellett a mikrobiológiai (környezet-egészségügyi) jellemzők ismeretében történik. Az elmúlt
évtizedben a Balatonon egészségügyi kifogás miatt nem került sor strand bezárására . A vizsgálati
eredmények a strandok túlnyomó részén kiváló vízminőséget állapítottak meg. A fürdővíz
minőségéről és a fürdőzők számára egyéb hasznos tanácsokról az érdekl ődők az Interneten, a
KvVM honlapján kaphatnak információt (angol és német nyelven is) (http :www.kvvm.hu/szakmai
honlapok/Balaton, Velencei-tó és Tisza-tó Információs és Tájékoztató Rendszere útvonalon) .
A Velencei-tó ökológiai állapotában ugyancsak javulás következett be, a tó azonban továbbra i s
eutrofizálódásra hajlamos . A Fertő-tó mezo-eutrofikus (jó, megfelelő /tűrhető minőségű) .

Összefoglalóan megállapítható, hogy 2006-ban nagy tavaink, a holtágak, kisebb tavak vízmin ősége-
megfelelő volt, de nagyobb igénybevétel és kedvez őtlen hidrológiai viszonyok esetén jelentős
vízminőség-romlás léphet fel .

3 .3 TERMŐTERÜLET, TALAJ

A területhasználat szerkezete 2004-hez képest csak kismértékben változott . 2006-ban az ország
területének 82,6%-a volt term őterület (7 689 000 hektár) . A KSH adatai szerint a termő terület
(amely a mezőgazdasági területből, az erdők, a nádasok és halastavak területéb ől áll) aránya
hosszabb időszakot tekintve folyamatosan, kismértékben csökkent, elsősorban a települések és az
infrastruktúra terjeszkedése következtében. Az ország területének 62,5%-át a mezőgazdasági terület
foglalta el (5 817 000 hektár), ami európai összehasonlításban magas értéket képvisel . A 4 510 000
hektár szántóterület 48,5%-os aránya még kiemelked őbb az európai országok közül . Az 1 014 000
hektár gyepterületnek már régóta egyre csökkenő hányadát hasznosítja a mez őgazdaság a
szarvasmarha-állomány folyamatos csökkenése és szántóföldi tömegtakarmányozás a
következtében.
A talajpusztulással veszélyeztetett területek országos felmérésére forráshiány miatt a beszámolási
időszakban sem került sor, de az egyedi vizsgálatok szerint a talajvédelmi intézkedéseknek é s
beruházásoknak köszönhet ően kis mértékben csökkent az erózióval érintett területek száma . A
talajok állapotát az erózió mellett a savanyodás veszélyezteti és további problémát jelent a tala j
tömörödése és a termőréteg vastagságának csökkenése .

3.4 TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELM E

Természeti területek és értékek védelm e

Az egyedi jogszabállyal védett természeti terület kiterjedése 2006 végére 878 495 hektárr a
növekedett, amely az ország területének 9,44%-a . Az országos jelentőségű , egyedi jogszabállya l
védett természeti területek kiterjedése 839 031 ha (némzeti park 485 806 ha, tájvédelmi körze t
324 034 ha, természetvédelmi terület 29 .191 ha) . A növekmény új országos jelentőségű védett
természeti területek létesítéséb ől, illetve a meglévők bővítéséből adódott . Az időszakon belül a
legnagyobb mértékű területnövekedés 2005-ben történt . A helyi jelentőségű védett természeti
területek összkiterjedése a KvVM nyilvántartásában 39 464 ha volt .

Az ex lege védett lápok kiterjedése a 2005 végén rendelkezésre álló, megosztás előtti adatok szerint
64 971 ha, az ex lege védett szikes tavaké 20 365 ha .
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A természetvédelmi kezelési tervek által lefedett terület nagysága a beszámolási időszakban 71 24 9
hektárral nőtt (2006: 727 922 ha), a rendelettel elfogadott természetvédelmi kezelési tervek álta l
lefedett terület nagysága pedig 129 ha-ról 14 424 ha-ra növekedett .

2. ábra: Egyedi jogszabállyal védett természeti terület kiterjedése és a természetvédelmi kezelés i
tervek által lefedett területek nagysága, 2000-200 6

Az összefüggő természetes/természetközeli élőhely-együttesek arányát tekintve továbbra is sikerül t
megőrizni az ország területéhez viszonyított több mint 20%-os arányt .
A veszélyeztetettség miatt védett növény- és állatfajok száma a beszámolási időszakban nem
változott, viszont 2005-ben veszélyeztetettségük miatt 5 zuzmó és 35 kalapos gomba faj vál t
védetté .

A Natura 2000 hálózat kiterjedése 2004. óta nem változott, a Pannon biogeográfiai szeminárium
következtében történő területi bővítés 2007. év végén várható . 2005-2006. során a területek szakmai
előkészítése folyt. A Natura 2000 hálózatból egyedi jogszabállyal nem védett, de egyéb védelm i
intézkedés alatt álló terület aránya az ország területéhez viszonyítottan 12% .

8. táblázat: Natura 2000 területek száma Magyarországon 2005-be n

Közösségi jelent őségű területek típusa Millió ha db
Különleges Természetmeg őrzési Terület 1,40 467
Különleges Madárvédelmi Terület 1,38 55
Natura 2000 összesen (átfedés a két típus között 41%) 1,96 522
Forrás: KEOP

Erdők

Az Országos Erdőállomány Adattár (OEA) szerint a faállománnyal borított és erd őfelújítás i
kötelezettség alá tartozó erdőterület nagysága 2006-ban 1 869 363 ha volt, amely 26 532 h a
növekedést jelent 2004-hez képest . Az ország területéhez viszonyított erd ő terület aránya 19,8%-ró l
20,1%-ra emelkedett . Az őshonos fafajokkal borított erdőterület nagysága 1 068 844 hektárra nőtt,
aránya az ország területéhez képest 2005-ben 11,14%-ra, 2006-ban 11,48%-ra változott a 2004 . évi
10,74%-hoz képest . 4 414 hektárral nőtt a védett természeti területeken (összesen 392 253 ha) lév ő
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erdők kiterjedése, ezen belül a fokozottan védett természeti területeken 1 535 hektár volt a
növekedés (összesen 90 163 ha) . A Nagybugaci Ősborókás erdőrezervátummá nyilvánításával
249,7 hektárral nőtt az erdőrezervátumok területe (összesen 9 980 ha) .

3. ábra: Őshonos fafajokkal borított erdőterület nagysága, 2000-2006

Az erdők egészségi állapotához kapcsolódó monitoring-tevékenység adataiból megállapítható, hog y
a levélvesztés alapján 2004-hez képest 2005-ben kis mértékben romlott az erd ők egészségi állapota .
Nőtt a kocsánytalan tölgy, a cser, a bükk, az akác és a nyárfélék levélvesztése, mérsékl ődött viszont
a kocsányos tölgyé, az erdei-, a fekete- és a lucfenyőé. A kiemelkedően nagyarányú (az erd ők
mintegy 15%-át, azon belül különösen a Bakony-hegység bükköseit érint ő) gyapjaslepke-károsítás
mellett az ország nyugati részében kiterjedt szúkár, Debrecen környékén pedig széldöntés vol t
tapasztalható. 2005-ben a tölgy kéregpajzstetű állomány jelentősen lecsökkent, a makkormányosok
és makkmolyok állománya viszont jelent ősen nőtt . 2004-hez képest a 2005 . évi erdőgazdasági
károkozás 25%-kal nőtt, amelynek 94%-a biotikus, 6%-a abiotikus kár volt .

2006-ban a károk túlnyomó része áthelyeződött a Dunántúl déli részére és az Északi-középhegysé g
területeire . Csökkent a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a cser, a bükk, a nyárak, az erdei-, a
fekete- és a lucfenyő levélvesztése, az akácé viszont növekedést mutatott . A korábbi években
tapasztalt országos méretű gyapjaslepke gradáció (felszaporodás) a szakszer ű védekezésnek i s
köszönhetően összeomlott, a magas petecsomó-fertőzöttség már csak lokálisan fordul elő (Hanság,
Békés megye keleti része, Pest, Bács-Kiskun megye közös határvidéke) . A szúkárosítás a 2005 .
évhez képest jelentősen csökkent, a tölgy kéregpajzstetű és a nagy nyárfacincér állománya viszont
nagymértékben növekedett . A cserebogárpajor Zalában és Somogyban, a gyökérrontó tapló a Duna -
Tisza közén okozott problémákat. Az abiotikus károk 2004-hez képest több mint 40%-kal nő ttek .
2006-ban a biotikus kár 93%, az abiotikus kár 7% volt .

Földtani értékek megóvása
A közhiteles barlangnyilvántartás 2006 végén 4051 barlang jogszabályi el ő írásnak megfelelő adatait
tartalmazta. A hazánk valamennyi barlangjára kiterjed ő számítógépes nyilvántartás és a barlangok
felszín alatti kiterjedésére vonatkozó felmérések el őrehaladása lehetővé teszi egyéb a számosságon
túli mutatók képzését . Igy pl . a barlangok együttes hossza, amely a 2006 . écaégi állapot szerint
228,7 km; a 100 m-es hosszúságot meghaladó barlangok száma, amely 2006 végén 207 db, e z
2004-hez képest 14% több, illetve az 50 m-es mélységet meghaladó barlangok száma, amely 2006 .
évvégén 91 db, ez 2004-hez képest 16% gyarapodást mutat .
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A földtudományi értékek számbavételének és állapotfelmérésének teljes körű befejeződéséig a
veszélyeztetett értékek arányára vonatkozóan – a korábbi évekhez hasonlóan – csak becslés adható .
Ez az érték 1999/2000 óta a barlangok vonatkozásában a jogi lépéseknek (fokozottan védett
barlangok körének 2001 . és 2005. évi bővítése, a nyílt karsztterületek jegyzékének 2005 . évi, illetve
a megkülönböztetett védelmet igényl ő barlangok körének 2006 . évi kihirdetése) és a gyakorlati
intézkedéseknek (védelmi célú beruházások, állapotfelvételek és kezelési tervek készítése ,
vagyonkezelő i jog rendezése) köszönhetően folyamatosan csökkent .

3 .5 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A hazai energiaellátáson belül a megújuló energiaforrások aránya növekedett az elmúlt években : a
2001 . évi 36,4 PJ-ról 2006-ra 54,8 PJ-ra nőtt. 2006-ban a megújuló energiaforrások adták a prime r
energiafelhasználás 4,7%-át . A legnagyobb arányban hasznosított megújuló energiaforrás a
biomassza, amely 2006-ban az összes megújuló energia közel 90%-át adta . A biomasszát
jelentőségben a geotermikus energia (3,6 PJ), a megújuló alapú hulladék felhasználás, a
bioüzemanyag (0,96 PJ), és a vízenergia (0,67 PJ) felhasználás követi .

4. ábra: A megújuló energiaforrás felhasználás megoszlása Magyarországon, 200 6

Forrás: Energia Központ Kht.

A megújuló energiaforrásokkal megtermelt villamos energia mennyisége a 2004. évi 965 GWh-ró l
2006-ra 1487 GWh-ra (hulladékégetést is figyelembe véve 1654 GWh) emelkedett, amit dönt ően a
korábbi széntüzeléses erőműi blokkok tisztán fatüzelésre történő átállása (Pécsi Erőmű , Ajkai
Erőmű , Kazincbarcikai Erőmű), valamint a megújuló energiaforrásokkal kevert vegyes tüzelé s
alkalmazása (Tiszapalkonyai Erőmű; Mátrai Erőmű) eredményezett . 2006-ban a megújuló
energiaforrás bázisú villamosenergia-termelés a hazai villamos energia felhasználáson belül 3,6% -
ot, hulladékégetéssel együtt pedig 3,9%-ot képviselt .

Az összesített megújuló energiaforrás-felhasználást jelentősen emelte az a tény, hogy a megújul ó
energiaforrás bázisú villamosenergia-termelés hőegyenértéke a fenti módon, dinamikusan
emelkedett (2003 :1 PJ; 2006 :12 PJ) .

Az alábbi táblázat a megújuló energiahordozókból előállított villamos és hőenergia hordozók
szerinti megoszlásáról tájékoztat .

A megújuló energiafelhasználás megoszlása
Magyországon, 2006
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9. táblázat: Villamosenergia-termelés és h őhasznosítás megújuló energiahordozó
hasznosításával

Megújuló
energiahordozó

Villamosenergia-
termelés megújuló

energiahordozóval GWh

Hőhasznosítás TJ
(tartalmazza a villamosenergia-
termelésre felhasznált megújuló

energiahordozó mennyiségeket is)
2005 2006* 2005 2006*

Geotermia - - 3 627 3 600
Napkollektor - - 81 83
Tűzifa 1 566 1 208 23 539 19 959
Tűzifa erdészeti
hulladék - - 4 936 5 000

Egyéb forrásból
biomassza 19,6 20 17 000 17 000

Biogáz 25 30 297 356
Vízenergia

_
202 186 727 670

Szélenergia 10,1 43 36 15 5
Fotovillamos

_
0,1 0,1 0 0

Összesen
1 823 1 487

50 243 TJ
(50,2 PJ)

46 823 TJ
(46,8 PJ)

Hulladékégetés 118 167 2 764 3 693
Hulladékkal együtt
összesen 1 941 1 654

53 007 TJ
(53 PJ)

50 516 TJ
(50,5 PJ)

* előzetes adatok, Forrás: KEOP

Az elmúlt 15 évben Magyarországon a GDP-re vetített energiaigényesség (energiaintenzitás) javult ,
de a fajlagos érték még mindig magasabb az EU-15-höz, s őt az EU-25-höz képest is . A hazai
energiaigényesség (energiaintenzitás) magasabb szintjét főképp a hazai gazdaság alacsonyabb
hatékonyságú (kisebb GDP termelésű) működése idézi elő . Az egy főre eső energiafelhasználás
terén Európában a magyar fogyasztás az egyik legkisebb, ezzel Magyarország e tekintetben az E U
átlag mintegy felén áll, míg a magyar GDP egy főre vetítetten, vásárlóerő-paritáson az EU átlag
62%-a.

Az energiahatékonyság növeléséhez, a felzárkózáshoz elsősorban a hazai gazdasági hatékonyságo t
kell javítani, de természetesen nem elhanyagolható az energiatakarékosság szerepének a növelés e
sem. Az ország végső energiafelhasználásában rejlő energiahatékonysági tartalék domináns része a
lakossági fogyasztásban érhető el. A lakossági (és kisebb részben az egyéb kommunális )
energiafelhasználásban, a fűtésben és a villamosenergia-használatban rejlik jelent ős megtakarítás i
lehetőség. Az EU-15-ben és Magyarországon is a végs ő energiafelhasználásnak kb . 40-45%-át tesz i
ki a helyiségfűtés .

3 .6 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, ÉLELMISZERBIZTONSÁ G

A súlyos allergiás tüneteket okozó pollentermelő gyomnövények közül napjainkban a
legjelentősebb problémát a parlagfű okozza. Ez a gyomnövény egészségkárosító hatása mellet t
jelentős károkat és terméskiesést okoz a mez őgazdaság területén . A Földmérési és Távérzékelés i
Intézet által készített űrfelvétel-kiértékelések alapján készült veszélyeztetettségi térkép a települések
külterületeinek parlagfű-fertőzöttségét mutatja. A térkép egyrészt a tartósan elhanyagolt, jelenleg
mezőgazdasági művelés alatt nem álló úgynevezett parlagterületek, másrészt a betakarítás utá n
elgyomosodott, parlagfűvel elfertőződött kalászos-tarlók felmérése alapján készült .
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5. ábra: Parlagfű-veszélyeztettségi térkép, 200 5

A parlagterületeken a leggyakrabban előforduló parlagfű mellett nagy számban jelentek meg más
allergén gyomok is. A parlagfüves kalászos-tarlók nagy kiterjedésű föltjai igen jelentős
pollenterhelést eredményeztek a nyárvégi, őszi időszakban. A 2005-ben kimutatott parlagfüves
terület összesen 66 500 ha volt . A parlagfűvel veszélyeztetett területeknek a teljes külterülethez
mért arányát mutatja az országos, áttekintő térkép. A parlagfűvel legfertőzöttebb külterületek 2005 -
ben: Duna-Tisza köze (Pest, Bács-Kiskun megyék), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint a
Dunántúlon Somogy és Veszprém megyék .

A parlagfű és az allergén gyomnövények elleni védekezéssel összefüggésben 2003-ba n
országgyűlési határozat született a koordinált összkormányzati beavatkozásra, továbbá lehet ővé vált
az SZJA 1%-ának felajánlása a parlagfű mentesítés céljaira. A pollen-koncentráció jelentős mértékű
csökkenése ellenére, az allergiás tünetekkel orvoshoz forduló új betegek száma 2005-ig csak ki s
mértékben csökkent (a 2000-es 2,83 %o-ről 2005-ben 2,42%o-re), 2006-ban viszont 2,54%o-r e
emelkedett .

A lakosság egészségi állapotát közvetlenül befolyásolja az ivóvíz min ősége . Az ivóvíz magas nitrát
tartalma miatti csecsemőkori methaemoglobinaemiás („kék betegség") esetek számára bizonyo s
években az esetek halmozódása tapasztalható – 2005-ben 6 eset fordult el ő . A jelenség felhívja a
figyelmet annak fontosságára, hogy a veszélyeztetett népességcsoportok számára biztosítani kell az
egyedi kutak térítésmentes nitrát vizsgálatát .

A jódellátottság vizsgálata, a golyva gyakoriság szisztematikus felmérése nem nyert prioritást a
Népegészségügyi Programban . A rutin iskolaorvosi vizsgálatok minőség-ellenőrzés hiányában nem
adnak összehasonlítható, országos szinten értékelhet ő eredményt.
A 2006 . január 1-én hatályba lépett, az élelmiszerek higiéniájáról szóló 852/2004/EK, az állati
eredetű élelmiszerek különleges szabályairól szóló 853/2004/EK, valamint az emberi fogyasztásr a

Parlagfű -veszélyeztetettségi térkép, 2005
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szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó 854/2004/EK
rendeleteknek megfelelően, több mint 14 ezer engedélyköteles élelmiszer-előállító, több mint 6 ezer
nem engedélyköteles élelmiszer-el őállító és több mint 48 ezer élelmiszer-forgalmazó egysé g
ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések során illegális élelmiszer-előállító helyeket, illegáli s
húsnagykereskedéseket és illegális hús-, húskészítmény raktárakat derítettek fel . Számos esetben az
élelmiszerek forgalomból történő kivonására került sor .
A Növény-és Talajvédelmi Szolgálat 2006 . évi élelmiszerbiztonsági feladatai közé tartozott a
növényvédő szerek hatóanyag-maradékára és a termésnövel ő anyagokból származó toxiku s
vegyianyag-tartalomra vonatkozó vizsgálatok . Az év során 3656 hatósági minta analízisét végezte
el a hálózat . 1836 hazai és 1420 importból származó friss zöldség, gyümölcs minta, 186 növényi
alapú feldolgozott élelmiszer és 80 bébiétel, -ital vizsgálata történt meg . 2005-höz hasonlóan a
2006-ban vizsgált hazai (piaci, term őhelyi és export) minták 58,1%-a nem tartalmazott kimutatható
mennyiségű szermaradékot . Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék tartalom miatt a
minták 1,6%-a, nem engedélyezett növényvéd ő szer használata miatt pedig 4,1%-a minősül t
kifogásoltnak . Az import minták 3,4%-a volt kifogásolt, míg 28,9%-ban egyáltalán nem volt
kimutatható szermaradék .

Az élelmiszerbiztonság növelése szempontjából fontos az ökológiai gazdálkodás bővítése, amel y
jelentős szerepet kapott az agrár-környezetgazdálkodási programok között. Ennek ellenér e
Magyarországon — a világ más országaitól eltérően — 2004 óta csökken az ökológiai gazdálkodássa l
művelt terület aránya. 2000 és 2004 között még dinamikusan növekedett és 2,5-szeresére n őtt,
2004-re elérte a 133 009 hektárt, azóta azonban csökken ő tendenciát mutat . 2006-ban már csak 12 2
591 hektáron folyt ökológiai gazdálkodás. A mezőgazdasági termelők számának alakulása hasonl ó
tendenciát mutat . 2000-ben 666 ellenőrzött mezőgazdasági termel ő volt, 2004-re ezek szám a
valamivel több mint 2,5-szeresére nőtt, de azóta folyamatosan csökken . A biotermékekkel
foglalkozó feldolgozó, csomagoló vállalkozások, kereskedelmi egységek száma viszont emelked ő
tendenciájú .

6. ábra: Ökológiai gazdálkodásba vont terület nagysága és az ellenőrzött vállalkozások száma,
2000-200 6

Forrás: Az ökológiai gazdálkodás közösségi, valamint hazai megítélése és jövőbeni kilátások (FVM)
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3.7 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMIN ŐSÉG

Közüzemi ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás

A KSH adatai szerint az ivóvízellátó hálózatba kötött lakások aránya 2005-ben és 2006-ban
elérte a 94%-ot, ami a 2004-es értékhez képest növekedést jelent . A Dél-Alföldi és az Eszak-
Magyarországi Régióban az ellátottság mértéke 2000 . óta 90% alatti, bár évről évre emelkedő
tendenciát mutat . A Közép-Magyarországi Régió dominanciája 2005-re háttérbe szorult (96,0%) ,
legmagasabb arányt a Nyugat- és Közép Dunántúli Régió képviselte (97,3% ; 96,7%) .
A szolgáltatott ivóvíz minősége néhány paraméter esetében továbbra is elmaradt az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv, illetve az ivóvíz min őségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjérő l szóló 47/2005 . (III .11 .) Korm. rendelettel módosított
201/2001 . (X.25 .) Korm. rendelet határértékeinek előírásaitól . A nem megfelelő ivóvízzel ellátott
lakosság aránya azonban a 2002-es 27,4%-ról 2006-ra 25,3%-ra csökkent, mely várhatóan a z
Ivóvízminőség-javító Program folytatódásával tovább javul .
A csatornázott települések aránya a 2000 . évi 27,2%-ról 2006-ra 49,1%-ra emelkedett . Kivétel
nélkül mindenütt nőtt a szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya, azonban jelentős
területi eltérések láthatók mind a növekedés mértékét, mind pedig az ellátottságot tekintve . Az
országos ellátottság a 2004 . évi 62,2%-ról 2006-ra 67,4%-ra emelkedett . A bekötött lakások aránya
2006-ban a legkisebb értéket a Dél-Alföldi (47,8%) és az Észak-Alföldi (52,8%) Régióban mutatta .
Az országos átlag alatt volt a bekötési arány még a Dél-Dunántúli (63,8%) és az Eszak -
Magyarországi (59,1%) Régiókban . A legmagasabb értéket viszont a Közép-Magyarországi Régi ó
képviselte (84,6%), de országos átlag feletti bekötési arány jellemezte a Közép-Dunántúli (72,5% )
és a Nyugat-Dunántúli (72,3%) Régiókat is. Gondot jelent, hogy anyagi okokból az emberek ne m
mindenütt csatlakoztak a meglév ő szennyvízcsatorna hálózatra . A kiépített hálózat mentén fekvő,
be nem kötött lakások aránya 2005-ben 10% volt .

2006-ban az összegyűjtött szennyvíz 67,9%-a került biológiai tisztítás után a befogadókb a
(2000-ben 58,4%). A lakossági szennyvíz mintegy 44%-át kezelték biológiai tisztítással, ami jóva l
az EU-15 átlag (76%) alatt van . 2006-ban a közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége a Közép -
Magyarországi Régióban érte el a legmagasabb értéket (277,3 millió m3), amely az összes elvezetett
mennyiség közel 50%-a . Ennek ellenére a kezelési arány mindössze 42% volt . A másik hat régióban
ennél kedvezőbben alakult a biológiai és a III . fokozatú tisztítási arány. A szennyvíztisztító telep i
kapacitás tekintetében a 2006 . évi 4,7 millió lakosegyenértéknek megfelel ő tisztító kapacitás 2015 -
ig várhatóan további több mint 12 millió lakosegyenértékkel fog b ővülni, részben a meglévő
szennyvíztisztító telepeken elvégzendő továbbfejlesztések eredményeképpen . A programban 1 746
település érintett .

A közműolló (az 1 km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatorna hossza) 2000-t ől kezdődően
évente mintegy 2-2,7%-kal zárult, így 2006-ra elérte az 591,8 m/km , értéket . A korábbi évekhe z
hasonlóan maradt a régiók sorrendje, miszerint a közm űolló zártsága a legnagyobb a Közép -
Magyarországi Régióban (824,0 m/km), a legkisebb pedig a Dél-Alföldi Régióban (403,4 m/km) .
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I0. táblázat: Közüzemi ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás (2005, 2006)

Mutató KMo
ország

Bp.
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m.

ÉMo ÉA DA NyDt KDt DDt

Ivóvízhálózatba
96,0

94
94

,
,
3
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lakások
aránya (%) 98,0

96,3
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98,5 91, 7
82,3
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64,9 84,6 56,6 48,7 44,8 70,8 70,7 62, 1

lakások aránya (%) 67,4 95,7 55,0 59,1 52,8 47,8 72,3 72,5 63, 8
98,1 57, 4

813,2

Közműolló (m/km)
568,0 824,0 551,5 506,5 374,6 627,2 604,1 424,9
591,8 1 064,7 671,2 577,0 517,4 403,4 694,5 629,5 441,6

1 086,1 677, 1

Közcsatornán 298,2

elvezetett szennyvíz 588,6 277,3 45,8 54,9 61,2 43,7 52,5 32,3
mennyisége 567,3 259,5 38,7 45,2 55,9 62,5 43,1 50,7 32, 5
(millió m3 /év) 235,5 41,9

A biológiai vagy III. 113,4
tisztítási fokozattal 388,3 116,2

44,5 53,8 40,2 54,4 51,1 30,9kezelt szennyvíz
mennyisége 382,9 76,8 36,5 45,6 142,1 42,4 43,2 49,3 32,2

(millió m3/év) 76,8 39,4

Forrás: KSH, A települések infrastrukturális ellátottsága 2005, 200 6

Hulladékgazdálkodás

Magyarországon a keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége 2006-ban mintegy 4,6 millió
tonna volt (a keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége a 2000-2005 . évi időszakban
ugyanezen érték körül mozgott) . A lakossági, közületi tárolókból, illetve az üzem i
szennyvíztisztítókból elszállított folyékony hulladék mennyisége viszont 2000 óta csökkenő
tendenciát mutat . 2006 során 4,5 millió m 3-t szállítottak el (2000-ben 5,5 millió m 3 -t) . Az e1 nem
szállított szilárd hulladék jórészt illegális lerakókra került, míg a folyékony elszivárgott a talajba ,
veszélyeztetve ezzel az ivóvízbázis tisztaságát és a talaj minőségét .
2006-ban a településekről elszállított hulladék mennyiségét tekintve a Közép-Magyarország i
Régiónak volt a legnagyobb (26,5%), a Dél-Dunántúli Régiónak pedig a legalacsonyabb (8,3%) a
részesedése .
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2000 óta megközelítőleg 7%-kal
emelkedett, 2006-ban elérte a 92%-os arányt, köszönhetően a korszerű hulladékgazdálkodási
rendszerek elterjedésének, a települési és regionális hulladékgazdálkodási tervekkel is alátámasztott
fejlesztéseknek . A legmagasabb arány a Közép-Magyarországi Régiót jellemezte (95,9%) és csak a
két alföldi régióban nem érte el a 90%-ot (Észak-Alföld 89,8%, Dél-Alföld 84,9%) . A vizsgál t
időszakban az elszállított hulladék teljes egészében rendezett lerakókba került, az adatok alapjá t
képező hulladéklerakók mindegyike rendelkezett engedéllyel. Regionális vonatkozásban igen
magas volt a lerakási arány (82,9-95,3%), kivéve a Közép-Magyarországi Régiót (61,7%), ahol a
régiók közül egyedüliként jelenik meg a hulladékégetés (30,7%) .
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7. ábra: Szervezett szilárd hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2005

Az 1999/2000-es években a szelektív hulladékgyűjtés egyelőre mintaprojektek keretében
működött az országban, sok településen még a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás se m
működött . 2001-tő l jelentős hazai támogatásban részesült a szelektív gy űjtés fejlesztése, emellet t
egyes településeken magánberuházások is történtek . 2004-ben már az ország közel 500 településé n
közel 4000, a települések közterületein elhelyezett hulladékgyűjtő sziget és 74 hulladékgyűjtő udvar
állt rendelkezésre, összesen mintegy 105 ezer tonna/év kapacitással, amelyek a hazai támogatás i
rendszer által biztosított állami, valamint önkormányzati beruházások, fejlesztések eredményekén t
létesültek. Az Európai Unió előcsatlakozási alapjából (ISPA) 12 hulladékgazdálkodási projek t
támogatásáról döntött, így 2003-tól elkezdődhetett a projektek kivitelezése is . Ezen rendszereken
belül mindenütt kiépítésre került a szelektív hulladékgy űjtés infrastruktúrája, ehhez beszerzésre
kerültek a szükséges tárgyi eszközök, például gy űjtőedények, konténerek, szállítójárművek. A
fejlesztések eredményeképpen a szelektív hulladékgy űjtés aránya az 1999/2000-es 3%-ról 2006-r a
mintegy 8,5%-ra nőtt.
A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek fejlődésével, a gyártói felelősségi szabályok
kiterjesztésével lehetővé vált a települési szilárd hulladék hasznosítható összetev őinek (elsősorban
csomagolási hulladékok) egyre nagyobb arányú elkülönített begyűjtése és ezt követő anyagában
történő hasznosítása. A gyűjtőszigetek, hulladékudvarok kiépítése mellett a hazai támogatás i
rendszerbő l jelentős mértékű biohulladék-kezelő kapacitás létesítésére is sor került . A fejlesztése k
eredményeképpen az újrafeldolgozás, komposztálás aránya az 1999/2000-es 3%-ról 2006-rá
mintegy 10,4%-ra nőtt. Míg a 2003-2004-es időszakban nem beszélhettünk regionáli s
különbségekrő l a hulladék anyagában történő hasznosítását illetően, addig ezek az arányok 2005 -
2006-ban jelentősen megváltoztak (Észak-Magyarország : 4,7%, - Észak-Alföld : 19,9%) . A
csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 94/2002 . (V. 5.) Korm. rendelet módosításár a
vonatkozó jogszabály, valamint a termékdíj alóli mentesség ösztönz őleg hatott a csomagolás i
hulladék hasznosítására . 2005-ben hazánkban mintegy 853 ezer tonna csomagolási hulladék
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^.r

	

Jelmagyarázat

%

<50
	 50.1 - 6 5
r~65.1-80

80.1 - 95
Élj' 95.1 <

57



keletkezett, becslések szerint ezen hulladék 55%-a háztartási eredetű . 2005-ben 275 ezer tonna
papír, 43 ezer tonna fém, 65 ezer tonna m űanyag, 26 ezer tonna üveg és 37 ezer tonna fa, összese n
446 ezer tonna csomagolási hulladék hasznosult . Ezzel 52,3%-os hasznosítási arányt értünk el ,
teljesítve így az EU Csatlakozási Szerződésben vállalt, 2005 . végén lejárt, 50%-os hasznosítás i
kötelezettségre vonatkozó átmeneti mentességünket .

Szintén teljesült az ugyancsak 2005-ben lejárt másik hulladékgazdálkodási átmeneti mentességünk ,
amelynek megfelelően 2005. júliusától egyetlen olyan veszélyes hulladék égető berendezés sem
működik az országban, amely ne elégítené ki a közösségi követelményeket .
A települési hulladék energetikai hasznosítására alkalmas egyetlen éget őmű a rákospalotai
Hulladékhasznosító Mű, mely a 2005-ben elvégzett rekonstrukció eredményeként évi 420 ezer
tonna égetési kapacitásra b ővült . A hulladékégetés aránya az összes begyűjtött települési hulladék
tömegéhez képest 2001 óta nem változott, továbbra is 8-9% között mozog .

8. ábra: Ártalmatlanított hulladék mennyisége (2004) és hulladékéget ők száma (2005)

A veszélyes hulladéknak számító és a lakosságnál nagy mennyiségben felhalmozott elektronikai
hulladékok kezelésében jelentős előrelépés történt . A 2004-ben megjelent elektromos é s
elektronikai berendezések visszavételér ő l szóló Korm. rendelet hatására 450 gyártó regisztráltatt a
magát a rendszerben, 5 koordináló szervezet alakult, minden jelentősebb áruházban szeléktív
gyűjtőhely került kialakításra . A kereskedők 16,5 ezer tonna elektronikai hulladékot gyűjtöttek
vissza 2005-ben . A 2008-ra előírt, lakosonkénti 4 kg elektronikai hulladék-visszagyűjtés uniós
kötelezettséget várhatóan teljesítjük . Az elemek és akkumulátorok. visszavételéről szóló Korm .
rendelet alapján ólom akkumulátorból 2005-ben 20 ezer tonna került visszagy űjtésre, hasznosításr a
(ez a keletkezett mennyiség csaknem 100%-a) ; hordozható elem-akkumulátorból 2006-ban 184 t
került visszagyűjtésre (ez a keletkezett mennyisége mintegy 10%-a) . .
Az összes hazai hulladéklerakóról készült 2001-es felmérés szerint a 2600 felmért létesítmény fel e
nem üzemelt, rekultivációjukra azonban nem került sor . A működő 1300 lerakó többsége nem felelt
meg a műszaki követelményeknek, ezért ezeket a felügyel őségek bezáratták. A meglévő
hulladéklerakókról a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII . törvény 56. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján 2003 . január 1-jéig környezetvédelmi felülvizsgálatokat kellett végezni, melyne k

Ártalmatlanított hulladék mennyisége, 200 4
és hulladékégetők Magyarországon, 2005
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alapján a környezetvédelmi előírásokat ki nem elégít ő , üzemelő hulladéklerakókat be kell zárni ,
rekultiválni kell, illetve bizonyos feltételekkel, megadott határid őig továbbműködtethetők. A 2005-
ben működtetett 380 lerakóból mindössze 70 működött szabályosan.
Az uniós megállapodások értelmében 2009 . július 16-tól a műszaki védelem nélküli lerakók nem
üzemelhetnek tovább. A környezetvédelmi előírásokat ki nem elégítő , üzemelő hulladéklerakók
arányának 2000. évi 85%-ról 2006-ra 66%-ra történő csökkenése azon intézkedések eredménye ,
melyek arra irányulnak, hogy 2009-ben már csak olyan lerakók üzemeljenek, amelyek a hazai é s
uniós követelményeknek teljes körűen megfelelnek. Az ISPA és Kohéziós Alap támogatások
segítségével új, a jogszabályokat minden tekintetben kielégít ő települési szilárd hulladék lerakók
épültek az elmúlt 3 év folyamán .

11. táblázat: A települési hulladékgazdálkodás regionális adatai (2005, 2006)
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Forrás : KvVM

Települési zöldterületek

Az egy lakosra jutó közhasználatú zöldterület nagysága 2005-ben és 2006-ban megközelít őleg
azonos (2005-ben 17,8 m2/fő , 2006-ban 18,3 m2/fő), ami a korábbi évekhez képest csökkenés t
mutat. Ezzel összefüggésben a beépített terület nagysága (589,4 ezer ha) mintegy 13%-kal haladt a
meg az 1990 . évi szintet . 2004-tő l az adatszolgáltatás megváltozott metodikája (ingatlanvagyo n
kataszter) a korábbi évekkel való összehasonlítást nem teszi lehet ővé.

Zaj és rezgés
2004 óta a nappali 65 dB(A) és 75 dB(A) feletti zajterheléssel érintettek száma nem változott
(1,9 millió fő , 100 000 fő ) . Jelentős részük a Közép-Magyarországi Régióban, ezen belül is a
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fővárosban él . A régióban az autópályák és azok bevezet ő 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 el ővárosi vasútvonalak és a
fővároson átmenő vasútvonalak mellett, utóbbinál különösen éjszaka . Kiemelkedően magas a
zajterhelés Budapest Ferihegy Repülőtér környékén .
Budapestre és a környezetében lévő 21 településre, valamint a legforgalmasabb közutakra ,
vasutakra és repülőterekre 2007 júniusában készülnek zajtérképek, amik alapján majd viszonyla g
nagy pontossággal lehet meghatározni a zajterheléssel érintett lakosok számát . (Egészen pontos adat
csak 2012-ben várható, amikor a 100 ezer főnél népesebb városokról és a 2007-es körből kimaradt ,
de még mindig jelentős forgalmat lebonyolító közlekedési létesítményekr ő l is lesz adat .)
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4. PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

Az NKP-II egyes tematikus akcióprogramjai végrehajtásának finanszírozása több forrásból valósul t
meg :

- a központi kormányzat NKP-II céljait szolgáló 2005-2006 . évi ráfordításai ,

- az EU támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás,
- a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításai .
Az NKP-II 2005-2006 . évben megvalósult ráfordításokat a 9 . ábra és a 12. táblázat foglalja össze .
A kilenc tematikus akcióprogramot azok sorszáma jelöli .

Az NKP-II céljait szolgáló 2005-2006. évben felhasznált összes forrás (azaz az EU támogatás é s
a kapcsolódó hazai társfinanszírozás, a központi kormányzat, valamint a kormányzato n
kívüli jövedelemtulajdonosok által biztosított források összesen) mintegy 784,7 milliárd F t
volt (2005-ben 263, 2006-ban 521,7 milliárd Ft) . A források közel fele két akcióprogram
intézkedéseinek megvalósítását szolgálta : Éghajlatváltozás akcióprogram (28,7%, 225,2 milliárd Ft )
és a Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram (22,9%, 180 milliárd Ft) . 10%-nál
nagyobb volt a részesedése a Városi környezetmin őség (11,8%) és a Vidéki környezetmin őség
(13,3%) akcióprogramoknak . A 10%-os arányt csak a Hulladékgazdálkodási (9,8%) és a
Környezetbiztonság (8,2%) akcióprogramok közelítették meg.

9. ábra : Az NKP-II céljait szolgáló 2005-2006. évi ráfordítások tematikus akcióprogramonkén t
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12. táblázat: A 2005-2006. évi összesített ráfordítások

i11ió Ft °

Tematikus akcióprogram 1 . 2. 3 . 4. 5. 6 . 7 . 8. 9 . Összesen

2005 (mFt) 4 15 030 630 12 942 I 026 38 026 11 396 9 726 785 89 565 34,05 %
EU támogatás 2006 (mFt) 3 971 38 707 2 340 31 726 2 721 49 947 33 972 22 620 4 845 190 849 36,58 %

és hazai 2005-2006
költségvetési (mFt) 3 975 53 737 2 970 44 668 3 747 87 973 45 368 32 346 5 630 280 414 35,73 %

társfinanszírozás 2005-2006
1,42% 19,16% 1,06% 15,93% 1,34% 31,37% 16,18% 11,54% 2,00% 100,00 %%

2005 (mFt) 1 647 7 856 2 776 13 784 2 600 5 037 29 613 4 699 20 074 88 086 33,49 %
2006 (mFt) 1 079 19 129 7 893 28 933 1 628 6 235 30 856 9 194 37 885 142 832 27,38 %

Központi 2005-2006
kormányzat (mFt) 2 726 26 985 10 669 42 717 4 228 11 272 60 469 13 893 57 959 230 918 29,43 %

2005-2 006 1,18% 11,69% 4,61% 18,50% 1,83% 4,88% 26,19% 6,02% 25,10% 100,00 %%

2005 (mFt) 1 651 22 886 3 406 26 726 3 626 43 063 41 009 14 425 20 859 177 651 67,54 %
2006 (mFt) 5 050 57 836 10 233 60 659 4 349 56 182 64 828 31 814 42 730 333 681 63,96 %

Központi 2005-2006
költségvetés* (mFt) 6 701 80 722 13 639 87 385 7 975 99 245 105 837 46 239 63 589 511 332 65,16 %

2005-2 006 1,31% 15,79% 2,67% 17,08% 1,56% 19,41% 20,70% 9,04% 12,44% 100,00 %%

r 2005 (mFt) 1 572 36 621 2 767 621 170 2 603 31 694 '

	

8 766 554 85 368 32,46 %

Kormányzaton 2006 (mFt) 2 797 107 813 4 916 4 647 737 2 819 42 488 21 627 192 188 036 36,04 %

kívüli jövedelem- 2005-2006 4 369 144 434 7 683 5 268 907 5 422 74 182 30 393 746 273 404 34,84 %
tulajdonosok** (mFt) _

2005-2006 1,60% 52,83% 2,81% 1,93% 0,33% 1,98% 27,13% 11,12% 0,27% 100,00 %%

2005 (mFt) 3 223 , 59 507 6 173 27 347 3 796 45 666 72 703 23 191 21 413 263 019 100,00 %
2006 (mFt) 7 847 165 649 15149 65 306 5 086 59 001 107 316 53 441 42 922 521 717 100,00 %
2005-200 6Mindösszesen (mFt) 11 070 225 156 21 322 92 653 8 882 104 667 180 019 76,632 64 335 784 736 100,00 %

2005-2006 1,41% 28,69% 2,72% 11,81% 1,13% 13,34% 22,93% 9;77% 8,20% 100,00 %%
*Központi költségvetés _ EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányza t

**A kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok 2005 . és 2006. évi ráfordításainak felmérése a minisztériumi adatszolgáltatások mellett a támogatási rendszerek adataina k
feldolgozásával és elemzésével, valamint szakértői becslés alapján történt. Az adatok tájékoztató jellegűek .
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A korábbi évekhez hasonlóan a finanszírozási struktúrára továbbra is jellemz ő maradt az
EU támogatás és hazai társfinanszírozás dominanciája . 2005-2006-ban a támogatás nagysága
közel duplájára nőtt (2005-ben 89,6 milliárd Ft, 2006-ban 190,8 milliárd Ft) .

Az EU támogatások és a hazai társfinanszírozás keretében a vizsgált időszakban a legtöbb forrás
a vidéki környezetmin őség és az éghajlatváltozás akcióprogramokra jutott . A támogatá s
meghatározó része a 9 tematikus akcióprogramon belül az alábbi témaköröket érintette :

– 2. TAP : vasúti vonalak rekonstrukciója ; kombinált közlekedési módok, vízi szállítás és kiköt ők
fejlesztése (nagy költségigényű, ugyanakkor a környezeti célokat közvetve szolgál ó
intézkedések) ;

4. TAP: városi területek rehabilitációja ; településeket elkerül ő utak építése; építészeti é s
műemléki értékek védelme ;

6. TAP: agrár-környezetgazdálkodás; erdőtelepítés ;

7. TAP: szennyvíz-elvezetés és –tisztítás ;

8. TAP: regionális települési szilárdhulladék begyűjtő-kezelő rendszerek létrehozása .

A központi kormányzat ráfordításaiból a 9 tematikus akcióprogramon belül az alábbi témakörö k
részesültek kiemelt támogatásban :

2. TAP : energiatakarékossági és energiahatékonyság javítási feladatok megvalósítása ; MÁV
gördülőállomány rekonstrukció ;

4. TAP : településeket elkerül ő utak építése ; közlekedési tarifaközösség működtetése; települési
vízrendezés;

7. TAP: szennyvíz-elvezetés és –tisztítás ; kármentesítés; komplex vízvédelmi beruházások;

9. TÁP : Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése ; vízkárelhárítási művek fenntartása ; kiégett nukleári s
üzemanyagok és más radioaktív hulladékok kezelése .

A Környezettudatosság növelése, valamint a Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
akcióprogramokban szerepl ő feladatok megvalósítását szolgáló központi kormányzati ráfordítások
2005-ről 2006-ra történ ő csökkenése figyelhető meg. Megjegyzendő , hogy ezen intézkedések
végrehajtását jelentő s EU támogatás és hazai társfinanszírozás segítette.

Az NKP-II központi költségvetési forrásból fedezend ő hatéves időtartamra becsült kőltségigény e
2 100 milliárd Ft . Ebből 900 milliárd Ft a közvetlen környezetvédelmi beruházás, 800 milliárd Ft a
közvetett beruházás, 400 milliárd Ft pedig a működési jelleg ű kiadás (13. táblázat) . A közvetlen és
a közvetett környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatosan meg kell említeni, hogy az NKP-II-be n
szereplő és a KSH által gyűjtött és publikált (KSH : Környezetvédelmi ráfordítások é s
környezetvédelmi ipar 2005, 2006) 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 környezetvédelm i
joganyagában szerepl ő és EU forrásból környezetvédelmi támogatásban részesül ő szakterületeket,
valamint a környezetbiztonság növelését szolgáló ráfordításokat . Az NKP-II közvetett
környezetvédelmi fejlesztései statisztikailag nem tartoznak a környezetvédelmi beruházásokhoz ,
azonban számottev ő pozitív környezeti hatásuk van (pl . az energia- vagy nyersanyag-takaréko s
berendezésekbe történő beruházások, tömegközlekedés fejlesztése) . A közvetett környezetvédelmi
fejlesztések olyan (általában nyereséges és produktív) beruházások, melyeknek a környezet i
teljesítmény javulás csak járulékos mellékterméke .
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 ráfordításaí .
Az NKP-II 2005-2006 . évében tervezett és égvalósult központi költségvetési ráfordításokat (E U
és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányzat) a 13 . táblázat mutatja.
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13. táblázat: Az NKP II központi költségvetés ráfordításainak megoszlása, millió Ft

Megnevezés

Közvetlen
környezet-

védelmi
beruházások

Közvetett
környezetvédelm i

beruházások

Egyéb
(K+F, intézményi

működés, szemlélet-
formálás ,

oktatás, információs -
rendszer működtetése)

Összesen

Központi költségvetés tervezett
ráfordításai 2002 . évi árszinten
2003-2008

900 000 800 000 400 000 2 100 000

Központi költségvetés tervezett
ráfordításai 2006 . évi árszinten
2003-2008 "

1 037 532 922 251 481 917 2 441 70 0

Központi költségvetés tervezett
ráfordításai 2006 . évi árszinten
2005-2006 "

328 898 292 353 152 768 774 01 9

Központi költségvetés tényleges
ráfordításai folyó áron
2005-2006

216 590 250 925 43 817 511 33 2

Központi költségvetés tényleges
ráfordításai 2006 . évi árszinten
2005-2006 .

220 763 255 812 44 192 520 767

A kétéves teljesítés aránya a terv I
%-ban

67,12 87,50 I 28,93

	

( 67,28

közvetlen és közvetett beruházások 2006 . évi árszinten való meehatározása az évenkénti beruházási árindex-szel
egyéb ráfordítások az évenkénti fogyasztói árindex-szel (KSH) kalkulálva .

A kétéves teljesítés mintegy kétharmada a tervezett ráfordításoknak, ezen belül a közvetet t
környezetvédelmi beruházások azonban közelítik az el őzetesen számított érték 90%-át. Az
előzetesen tervezett összegekt ő l való lemaradás legfontosabb oka, hogy az EU által finanszírozot t
projektek (KA, NFT, NVT) végrehajtása 2005-2006-ban ugyan elkezd ődött, de a pénzügyi teljesítés
számottevő része átcsúszott 2007-re .

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 id őszak alatt reálértékben folyamatosan nőnek, a
2003. évi 100 milliárd Ft-ról 2005-re 130, 2006-ra 155, majd 2008-ra mintegy 220 milliárd F t
értékre . A közvetlen beruházások kétéves teljesítése az előzetesen számított kétéves összeg 67,1% -
a. A közvetlen környezetvédelmi beruházások és a GDP aránya az NKP-II 2003-as előzetes
becslése szerint 2005-ben 0,69%, 2006-ban pedig 0,79% . A tényadatok szerint azonban ez a mutató
2005-ben 0,41% volt, de komoly mértékű javulás következett be 2006-ra, amikor a közvetlen
környezetvédelmi beruházások a GDP 0,68%-át tették ki .

A központi költségvetésbő l 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 közvetet t
fejlesztések az induló évben a 90 milliárd Ft-os szintről fokozatosan növekednek 2008-ig, amiko r
elérik a 200 milliárd Ft-ot . A közvetett beruházások kétéves teljesítése az el őzetesen számított
kétéves összeg 87,5%-át teszi ki .

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 Ft-ról a Progra m
záró évére a tervek szerint 90 milliárd Ft-ra nőnek. A kétéves teljesítés az el őzetesen számított
kétéves érték 28,9%-át éri el, ezáltal itt figyelhet ő meg a legnagyobb lemaradás, melynek egyik ok a
az, hogy a terv az önkormányzati működési kiadásokkal is számolt, de az el őrehaladási
jelentésekben leginkább a központi költse etési szervek m űködési kiadásait tudtuk figyelemb e
venni. Továbbá a működési költségek nem inden esetben különíthetők el .

*A az
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A továbbiakban bemutatjuk a környezetvédelmi beruházások alakulását és a GDP-hez
viszonyított arányát a rendelkezésre álló statisztikai adatok (KSH) alapján is (14. táblázat) .
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az NKP-II és a KSH szerinti környezetvédelmi beruházáso k
felmérésében 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 állam i
támogatások nélkül valósulnak meg . Az NKP-II döntően csak az állami támogatások által
ösztönzött fejlesztéseket kezeli .
A KSH a folyó ráfordításokat teljes kör űen gyűjti (gazdálkodók, önkormányzatok stb .), míg az
NKP-II egyes, els ősorban központi államigazgatási intézményi kiadásokkal számol .

14. táblázat: Környezetvédelmi beruházások alakulása (2002-2006), millió F t
Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006

Közvetlen
(end of
pipe)

Folyó áron 127 011 126 184 142 923 166 445 142 87 3

2006. évi
árszinten* 146 420 140 412 154 256 175 433 142 873

Integrált
(megelőző)

Folyó áron 19 725 36 230 27 137 35 933 59 363

2006 . évi
árszinten*

22 739 40 315 29 289 37 873 59 36 3

Összesen

Folyó áron 146 737 162 413 170 061 202 377 202 236

2006. évi
árszinten* 169 160 180 726 183 546 213 305 202 236

Környezetvédelmi
beruházás
a GDP %-ában

0,85 0,86 0,82 0,92 0,85

* A KSH beruházási árindex adataival számolva .
Forrás : KSH Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 .

A környezetvédelmi beruházások értéke reálértékben 2002-ről 2006-ra jelentősen, közel
20%-kal nő tt . A növekedést az integrált (megelőző) környezetvédelmi beruházások ugrásszerű
fejlődése eredményezte, melyek összege több mint 2,5-szeresére nőtt. A környezetvédelmi
beruházások 2004-ig egyenletesen növekedtek, 2005-ben egy viszonylag jelent ősebb, 16%-o s
emelkedés volt tapasztalható, viszont 2006-ban 5%-kal csökkentek a beruházások .
A KSH szerinti környezetvédelmi beruházások GDP-hez viszonyított aránya 2002 óta viszonylag
stabil, 0,85% körül alakult, kiugró értéket 2005-ben mutatott (0,92%) .
A környezetvédelmi beruházások beruházók szerinti összetétele az NKP-II els ő két évében a
gazdálkodók (közigazgatáson kívüli gazdasági ágak) felé tolódott el, 2005-ben és 2006-ban pedig
újra a közigazgatás részesedése volt meghatározó az összes környezetvédelmi beruházásban (15 :
táblázat). A gazdálkodói beruházások részesedése az összes környezetvédelmi beruházásból a 2002 .
évi 35%-ról 2006-ra 43,5%-ra nőtt, ezzel párhuzamosan a közigazgatás aránya a kezdeti 65%-ról,
56,5%-ra csökkent.
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I5. táblázat: Környezetvédelmi beruházások beruházók szerinti összetétele
ésfinanszírozási struktúrája (2002-2006), %

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006
Közigazgatás 65,0 44,1 44,3 50,6 56,5
Közigazgatáson
kívüli gazdasági
ágak

35,0 55,9 55,7 50,0 43,5

Ebb ő l : saját forrás 83,3 81,7 66,7 72,2 81, 1
támogatás* 16,7 18,3 33,3 27,8 18,9

A gazdálkodók által megvalósított fejlesztések forrásösszetétele a bemutatott öt évben évenkén t
lényegesen változott, a saját forrás részaránya kis mértékben csökkent, miközben a támogatások ,
egyéb források növekedtek .

A környezetvédelmi beruházások szakterületi arányai is változtak az NKP-II els ő négy évében . A
hagyományosan nagy arányt képvisel ő területek részesedése (levegőtisztaság' védelme,
szennyvízkezelés) csökkent, miközben a többi terület részesedése nőtt (hulladék, a táj- és
természetvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem) .

*E
Forrás : KSH Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
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5. ÉRTÉKELÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló kétéves jelentés összefoglalj a
a környezetügy érdekében 2005-2006-ban megtett főbb intézkedéseket és javaslatokat fogalmaz
meg a továbblépés lehet őségeirő l és feladatairól .

A Program végrehajtásának 2005-2006 . évi főbb eredményei és tapasztalatai

A Program feladattervének gerincét továbbra is a több évre áthúzódó, nagy programok képezték ,
melyek főbb céljai :

Az életminőség javítását, a környezeti és a versenyképességi érdekeket egyaránt szolgál ó
korszerű környezetvédelmi infrastruktúra kiépítése (pl . komplex hulladékgazdálkodás i
rendszerek kiépítése, szennyvizek elvezetése és tisztítása) .
Stratégiai vízkészleteink környezetbiztonsági szempontokkal összehangolt módon történ ő
védelme (Víz Keretirányelv végrehajtásának megalapozása, ívóvízbázis-védelem, vízminőség
javítás, környezeti kármentesítés, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, nemzetköz i
tevékenységek) .
A vidékfejlesztés, tájgondozás elveivel összhangban lévő , új szemléletű természetvédelm i
gyakorlat megalapozása és bevezetése (a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben foglalta k
megvalósítása) .
Éghajlatváltozás mértékének csökkentése, alkalmazkodás elősegítése (pl. energiahatékonyság
javítása/ kibocsátás-csökkentés) .

Folyamatos, horizontális feladatként jelentkezett a környezet-egészségüggyel . és a
környezettudatosság erősítésével összefüggő feladatok végrehajtása .

Az NKP-II-ben foglalt célok megvalósításának mozgásterét a vizsgált id őszak gazdasági
teljesítménye és az államháztartás helyzetének alakulása e két évben is jelent ős mértékben
meghatározta. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a környezeti célú ráfordítások aránya az
előző évekéhez hasonlóan alakult (a GDP 0,85-0,92%-a), azaz nem nőtt olyan dinamikusan, mint
ahogyan az a tervszámokban szerepelt, de a szintje stabil maradt . Jelentős előrelépés mutatkozott
ugyanakkor a Program végrehajtásának társadalmasításában (2002-2006 . között a közigazgatáso n
kívüli ágak ráfordításának aránya 35%-ról 43,5%-ra növekedett) . A környezetvédelmi beruházáso k
tekintetében a vizsgált két év kiemelkedő volt, a beruházások reálértéke 2002-rő l 2006-ra közel
20%-kal nőtt . A környezet állapotának javítását célzó – a forrásigény dönt ő többségét kitevő –
beruházások körében els ősorban a közvetett környezetvédelmi ráfordítások mértéke közelítette me g
az előzetes tervszámokat (a terv 87,5%-a), míg a közvetlen környezetvédelmi beruházások attó l
lényegesen elmaradnak (67,1%) . A források hasonlóan mérsékelten álltak rendelkezésre a működési
jellegű (pl . a környezettudatosság erősítése, monitoring), illetve a kutatás-fejlesztés-innovációt
célzó feladatokra .

A Program céljainak végrehajtását összetett eszközrendszer szolgálta :
A jogi szabályozórendszer fejlesztése és egyidejű deregulációja.
A gazdasági szabályozórendszer egyes elemeinek korszerűsítése :

n új eszköz az ÜHG kibocsátási egység kereskedelmi rendszer ,
n a „hagyományos” eszközök (pl . termékdíjak, visszavételi rendszerek) korszerűsítése,
n az általános szabályozó eszközök (pl . adók) működtetése során a környezeti szempontok

jobb érvényesítése (pl . gépjárműadó, regisztrációs adó, jövedéki adó esetében) .
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Az intézményrendszer hatékonyságának fejlesztése, ügyfélbarát szabályozási környezet
kialakítása (pl . Zöldhatóság, Zöld Pont Irodák Hálózata, egységes környezethasználat i
engedélyezés bevezetése) .
Aktív közreműködés az EU környezetpolitikájának alakításában (pl . vegyianyag politika ,
GMO).

- Nemzetközi együttműködés erősítése — a kőrnyezetügy hazai érdekeinek képviselete (pl .
Kárpátok Egyezmény, Verespataki projekt) .

- Környezettudatosság erősítése (pl. környezeti oktatási—nevelési programok működtetése ,
környezeti irányítási rendszerek elterjesztése, öko-címke) .

- Kutatás-fejlesztés .

- Összehangolt, egymást kiegészítő eszközkészlet működtetése a természeti értékek é s
erőforrások megőrzése érdekében (pl . természeti területek ökológiai felmérése/monitoring ,
koncepcionális megalapozás, tervezés, vagyonkezelés, fajvédelem, él őhelyrehabilitáció ; Balaton
program, Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése stb .) .
Megelőzési célú környezetvédelmi beruházások, melyek részben hazai környezetstratégiai célok
teljesítését (pl. vízbázisvédelem, környezetbiztonság), de arányában főként az EU
kötelezettségek ütemezett teljesítését szolgálták (pl . szennyvíz program; hulladékgazdálkodási
programok) .

- Korábbi környezeti károk felszámolását célzó beruházások .

- Közvetett környezetvédelmi beruházások az egyes társadalmi, gazdasági tevékenységek okozt a
környezetterhelés csökkentése (pl . MÁV rekonstrukció), valamint a települési életmin őség
javítása (pl. tömegközlekedés korszerűsítése, elkerülő utak építése, városrehabilitáció )
érdekében.

A Program eredményességének, a végrehajtás hatékonyságának végs ő fokmérője, hogy mennyiben
szolgálta az eredeti célt, a környezet minőségének, állapotának javítását . Összességében
megállapítható, hogy a tervezési- és szabályozórendszer fejlesztésének, a környezetvédelmi- -
infrastrukturális beruházásoknak, valamint egyes gazdasági szektorok környezeti teljesítmény-
javulásának köszönhetően Magyarország környezeti állapota a vizsgált két évben több környezet i
elem, ill . tényező és folyamat tekintetében — a korábbi évek tendenciájához hasonlóan — javult .

Települési környezetminőség javítása

Levegőtisztaság
A korábbi évekhez képest 2005-2006-ban javult az ország levegőminősége, csökkent a
légszennyezés által érintett lakosság aránya .

Főbb intézkedések és hatásuk:

Energiahordozó váltás, ipari környezetvédelmi beruházáso k
o Kibocsátás csökkenés 2000-2006 : 486 kt-~ 118 kt

Megkezdett programokfolytatása _

Javaslat
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Gépjárműpark műszaki színvonalának javítása, ellenőrzés (zöldkártya), korszer űbb
gépjárművek üzemeltetésére való ösztönzés, környezetbarát közlekedési módo k
elterjesztése
Legnagyobb egészségügyi kockázatot jelentőPMIO csökkentése

o NOx kismértékben növekedett (els ősorban a gépkocsik számának
emelkedése és nem az intézkedések eredménytelensége miatt )

o PM JO koncentráció	 - határérték túllépések 9 településen
To\ábl~i	 (közlekedéspolitikai) mtézkedesek szükségesek

Javaslat
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Környezeti infrastruktúra fejlesztés

Szennyvízelvezetési és – tisztítási program végrehajtása
o

	

Csatorna hálózatba bekötött lakások aránya 2000-2006 közö
56,1%-ról 67,4%-ra nőtt

A vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások számához viszonyítottan
a szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya 2000-2006 között
56%-ról 71,5%-ra emelkedett (közműolló 2006-ban 26,9%)

o 2006-ban az összegyűjtött szennyvíz 67,9%-a került biológiai tisztítá s
után a befogadókba (2000-ben 58,4% )

Megkezdett programok fölytatása kiterjesztve a B
proi-ramra i s

Tüzelőberendezések korszerűsítése, a megújuló energiaforrások bővülő használata ,
az energiahatékonyság növelése, a gépkocsik szigorúbb környezetvédelm i
ellenőrzése	

o Stagnáló hazai kibocsátá s
o 1 főre jutó hazai kibocsátás (8 t) kevesebb, mint az EU25 átlag (11 t)
o A GDP-re vetített kibocsátás 27%-kal magasabb, mint az EU átlag, de a

gazdasági növekedést már nem kíséri a kibocsátás arányos
növekedése

ó A hazai energiaellátáson belül a megújulókból származó energi a
	 mennyiség a 2001 . évi 36,4 PJ-ról 2006-ra 54,8 PJ-ra nőtt	

További energia-takarékossági és -hatékónvsági intézkedések
Sz LllíJeJesel,.

	

~-~
Javasla t

Ivóvízminőség-javító program ütemezett megvalósítása
o A nem megfelelő ivóvízzel ellátott lakosság aranya 2002-2006 . közöt

-O

	

27,4%-ról 25,3%-ra csökkent
Megkezdett programok folytatása

Javaslat
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Uj szemléletű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése
o Szelektív gyűjtés aránya n őtt (2000: 3%; 2006: 8,5%)
o

	

2005-ben 275 ezer tonna papír, 43 ezer tonna fém, 65 ezer tonna
műanyag, 26 ezer tonna üveg és 37 ezer tonna fa, összesen 446 eze r
tonna csomagolási hulladék hasznosult

o 16,5 ezer tonna elektronikai hulladék visszagy űjtése 2005-ben
E o A környezetvédelmi előírásokat ki nem elégítő, üzemelő
	 hulladéklerakók aránya 2000 . évi 85%-ról 2006-ra 66%-ra csökken t

Megkezdett programok fblvtatása (különösen : megelőzés .
újrahasunálat )

Javasla t

Q

Q

C7

Stratégiai zajtérképekre vonatkozó szabályozás alkalmazása
o Megkezdődött a zajjal legnagyobb mértékben terhelt terület e
	 zajvédelmi állapotának felmérése

E

	

Megkezdettprogramok folytatása
Javasla t

Természeti erőforrások és értékek védelme

Vízbázisvédelem
Megfelelő területi vízgazdálkodási gyakorlat kialakítása
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program
Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

o Magyarország 108 felszín alatti víztestje közül .
3 lehetséges kémiai kockázatú : 46 víztest
3 mennyiségi kockázatú : 3 víztest
3 lehetséges kockázat 18 víztes t

o

	

Az ország területének 90%-án nem csökkent tovább a felszín alatt i
vizek nyomásszintj e

o Kedvező változások :
3 Nyírség, Hajdúság (0,25-1 m talajvízszint emelkedés )
3 Dunántúli-középhegységben és más karsztos területek (vízszint

emelkedés )
o Kedvező tlen változás : Homokhátság, Szigetköz (süllyedés )

i1ieAczdettprogramok rolytatása

N

.W

N

E

I
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Térségi programok: Nagy tavaink, Balaton, Fels ő-Duna szakasz
o A felszíni vizek minősége nem változott jelentősebb mértékben 2000,2006 között (elfogadható )

A Balaton, Velencei tó vízmin ősége javul t
A kockázatos felszíni víztestek (vízfolyások és tavak) száma 579 ,

(víztestek 46%-a)
A hazánk területéről kilépő nagy vízfolyásokon összességében a

szervesanyag terhelés és az ammónium-ion tartalom haladta meg a
felvízi országokból beérkez ő mennyiséget, míg az ortofoszfá t
mennyisége az ország területén belül kis mértékben csökkent

A kisvízfolyások állapota továbbra is kedvezőtlenebb, mert terhelésük
esetenként jóval meghaladja öntisztuló képességük mértékét

Megkezdett programok folytatása
Javaslat

N
o

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása
Natura 2000 hálózat kialakítása
veszélyeztetett ill. közösségi jelentőségűfajok megőrzési terveinek kidolgozás a
Erdőtelepítés, természetközeli erdőgazdálkodás
Élőhely-rehabilitáció
Ökoturisztikai fejlesztés e
Agrár-környezetgazdálkodás támogatás a
Barlangok és földtani- felszínalaktani értékek megőrzése
Koegzisztencia törvény, GMO moratórium fenntartása

o Az országos jelentőségű védett természeti területek kiterjedése 2003
2006 között 30 684 hektárral növekedett (2005-2006: 5 885 ha

o 62 725 ha került nemzeti parki vagyonkezelésbe (2003-2006)
o 1 960 000 ha Natura 2000 terület kijelölése
o Az őshonos fafajokkal borított erdő terület aránya az ország területéhez

képest 2006-ra 11,48%-ra növekedett a 2004 . évi 10,74%-hoz képest
o Agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel érintett terület : 1,5 M ha
o Biotermékekkel foglalkozó vállalkozások száma növekszik
o 50 db fokozottan védett, illetve megkülönböztetett védelmet igényl ő

barlang kezelési tervének miniszteri jóváhagyása
Megkezdett programok folytatása

Javaslat
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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

AEWA Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelmérő l szóló megállapodá s
(African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement )

ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
BAT az IPPC közösségi irányelv által megkövetelt elérhet ő legjobb technikák (Bes t

Available Techniques )
BiodivERsA Európai biodiverzitás kutatása (Network of Biodiversity Research Fundin g

Agencies in Europe)
BISEL Biotikus Index a Középiskolai Oktatásban (Biotic Index at Secondary Education

Level )
BKSZ Budapesti Közlekedési Szövetség
BKV Zrt. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BM Belügyminisztérium
CIRCLE Klimatikus hatások kutatásának koordinációja egy tágabb Európában (Climat e

Impact Research Coordination for a Larger Europe)
EGK Európai Gazdasági Közössé g
EK Európai Közösség
EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (Eco-Management and Audi t

Scheme)
EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
EMMRE Erdővédelmi Mér ő- és Megfigyel ő Rendszer
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezet e
ENSZ EGB Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága
EPER/PRTR Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter (European Pollution Emission

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

ETBE etil-tercier-butil-éter
ÉTT Érzékeny Természeti Terüle t
EU Európai Unió (European Union )
EU MIC Európai Unió Monitoring és Információs Központja (EU Monitoring an d

Information Centre )
EüM Egészségügyi Minisztérium
FAO Élelmezési és Mez őgazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization )
FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intéze t
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
GDP bruttó hazai termék (gross domestic product)
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)
HM Honvédelmi Minisztérium
ICPDR A Duna védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága (International Commission

for the Protection of the Danube River )
IKT információs és kommunikációs technika
IM Igazságügyi Minisztérium
IPPC Integrált szennyezés megel őzés és ellenőrzés (Integrated Pollution Prevention an d

Control)
ISPA EU tagjelöltek számára az el őcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó

strukturális támogatás (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
IUCN Természetvédelmi Világszövetség (World Conservation Union – International
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Union for the Conservation of Nature and Natural Resources )
K+F kutatás és fejlesztés
KEOP Környezet és Energia Operatív Program (az ÚMFT 2007-2013 része )
KöM Környezetvédelmi Minisztérium
KSH Központi Statisztikai Hivata l
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m
LIFE EU környezetvédelem pénzügyi eszközei (Financial Instrument for the

Environment)
MÁV Zrt. Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MH Magyar Honvédsé g
MOL Nyrt . Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
MSZ Magyar Szabvány
MTA Magyar Tudományos Akadémia
NATO Észak-atlanti Szerződés Szervezete (The North Atlantic Treaty Organization )
NBmR Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
NEFE Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
NFT Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-200 6
NFT AVOP Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (az NFT 2004-2006 része )
NFT GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (az NFT 2004-2006 része)
NFT KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (az NFT 2004-2006 része )
NKFP Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Progra m
NKP-II Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-200 8
NÖH Nemzeti Ökológiai Hálózat
NPI nemzeti park igazgatósá g
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
OEA Országos Erdőállomány Adattár
OKF Országos Katasztrófavédelmi Fő igazgatóság
OGY Országgyűlés
OHT Országos Hulladékgazdálkodási Ter v
OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Progra m
ÖKOTECH Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítá s
ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
PCB poliklórozott bifenilek
REACH Vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedélyezése (Registration, Evaluatio n

and Authorisation of Chemicals)
REC Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional

Environmental Center for Central and Eastern Europe )
Ro-Ro közúti-vízi kombinált szállítás (Roll on - Roll off)
SAPARD Különleges Segélyprogram a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Számára (Special

Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
SZMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium
TAP Tematikus akcióprogram (második Nemzeti Környezetvédelmi Program)
TIM Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer
TOC Összes szerves szén (total organic carbon )
UNCCD A sivatagosodás és aszály elleni küzdelemrő l szóló ENSZ egyezmény (Unite d

Nations Convention on Combating Desertification)
UNEP ENSZ Környezetvédelmi Program (United Nations Environment Progrannne )
VAHAVA A globális klímaváltozás : hazai hatások és válaszok (Változás - Hatás -

Válaszadás)
VKI Víz Keretirányelv
VTT Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
WHO Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)

73



FÜGGELÉK : JOGSZABÁLYOK

2005. évi jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszköze i

Törvények
2005 . évi CLXVII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi

termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI. törvény módosításáró l
2005. évi CLXI. törvény a Balaton Kiemelt Üdül őkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CXII . törvény módosításáról
2005. évi CLIX. törvény egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról
2005. évi CXXXVI . törvény a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény módosításáról
2005. évi CXXXI. törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket

megállapító törvények szervezetváltozással összefügg ő módosításáról
2005. évi CXXVII . törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásk őröke t

megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról
2005. évi XCI. törvény a Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 1978 . évi IV . törvény és más törvények

módosításáró l
2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervér ől
2005. évi LX. törvény a helyi önkormányzatok 2005 . évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett

támogatással folyamatban lév ő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a hely i
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér ő l szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról

2005 . évi XXXVIII. törvény a növényvédelemrő l szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő
egyes ágazati törvények módosításáró l

2005 . évi XV . törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ő l

Kormányrendeletek
320/2005 . (XII. 27 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigényléséne k

és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003 . (IV. 11 . )
Korm. rendelet módosításáról

314/2005 . (XII . 25 .) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásró l

313/2005 . (XII. 25 .) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatás i
kötelezettségekről szóló 164/2003 . (X. 18 .) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egye s
további kormányrendeletek módosításáró l

312/2005 . (XII . 25 .) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII .
21 .) Korm. rendelet módosításáról

311/2005 . (XII . 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáféréséne k
rendjéről

308/2005 . (XII . 25 .) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ől szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005 . (VII . 27.) Korm. rendelet
módosításáról

306/2005 . (XII. 25.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló
Keretegyezmény kihirdetésérő l-

277/2005 . (XII . 20.) Korm. rendelet az Országos Meteorológiai Szolgálatró l
276/2005 . (XII. 20 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi

és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérő l
270/2005 . (XII. 15 .) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságána k

ellenőrzésérő l, és az információszolgáltatás rendjér ől
240/2005 . (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlép ő szállításának ellen őrzéséről

és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22 . napján aláírt Egyezmény módosításainak
kihirdetésérő l

228/2005. (X. 13 .) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól ó
2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő , egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazat i
feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról
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211/2005 . (X. 5 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj vísszaigénylésének é s
átvállalásának, valamint a használt gumíabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003 . (IV. 11 . )
Korm. rendelet és az azt módosító 342/2004 . (XII. 22 .) Korm. rendelet módosításáró l

209/2005 . (X. 5 .) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
183/2005 . (IX. 13 .) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési

tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
143/2005 . (VII . 27 .) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ől szóló

2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
138/2005 . (VII . 15 .) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fő igazgatóság és a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörér ől
szóló 341/2004. (X11 .22 .) Korm. rendelet módosításáró l

110/2005 . (VI. 23 .) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII . 21 .) Korm .
rendelet módosításáról

109/2005 . (VI. 23 .) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételér ő l
47/2005 . (III . 11 .) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló

201/2001 . (X. 25.) Korm. rendelet módosításáró l
42/2005 . (III . 10.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési cél ú

felhasználásának egyes szabályairól
2/2005 . (I . 11 .) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáró l

Miniszteri rendeletek
34/2005 . (XII. 28 .) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illető leg

az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28 .)
KHVM rendelet módosításáró l

33/2005 . (XII . 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

32/2005 . (XII . 27 .) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenysége k
igazgatási szolgáltatási díjairól .

31/2005 . (XII. 27 .) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI . törvény végrehajtásáról szóló 10/1995 . (IX: 28 . )
KTM rendelet módosításáról .

30/2005 . (XII. 15 .) KvVM rendelet az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelent őségű
teimészetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területe k
határának módosításáról szóló 7/1990 . (IV. 23 .) KVM rendelet módosításáról

29/2005 . (XII. 9.) KvVM-FVM együttes rendelet a Vásárhelyi-terv I . ütemében megvalósuló Cigánd -
Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékér ől, valamint az
egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005 . (II . 22 .) KvVM-
FVM együttes rendelet módosításáról.

28/2005 . (XII. 7.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemen ő hőteljesítmény ű
tüzelőberendezések m űködési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló
10/2003 .(VII.11 .) KvVM rendelet módosításáró l

27/2005 . (XII . 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellen őrzésére vonatkozó
részletes szabályokról

26/2005 . (XI . 4 .) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól ó
2004, évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő , egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazat i
feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról

24/2005 . (IX. 13.) KvVM rendeletet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítés i
tevékenység szabályairól

23/2005 . (VIII . 31 .) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozotta n
védett barlangok körérő l, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős
növény- és állatfajok közzétételér ő l szóló 13/2001 . (V. 9 .) KöM rendelet módosításáról

22/2005 . (VIII . 31 .) KvVM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásána k
egyes feltételeirő l, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998 . (V. 6 .) KTM rendelet módosításáról .
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21/2005.(VIII . 26.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyüle t
kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001 . (IV. 19 .) KöM rendelet módosításáról .

20/2005 . (VIII . 24.) KvVM-FVM együttes rendelet a Vásárhelyi-terv I . ütemében megvalósuló Cigánd -
Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékér ől, valamint az
egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005 . (II . 22 .) KvVM-
FVM együttes rendelet módosításáról .

19/2005 . (VII . 26.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekr ő l, a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001 . (V. 9 .) KöM-EüM-FVM
együttes rendelet módosításáról

18/2005 . (VII . 25 .) KvVM rendelet a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelent őségű
védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000 . (VIII . 31 .) KöM rendelet módosításáról

17/2005 . (VII . 14.) KvVM rendelet a Nyirádí Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítésérő l
16/2005 . (VII . 14.) KvVM rendelet a Jászszentlászlói Kalmár-erd ő Természetvédelmi Terület létesítésérő l
15/2005 . (VII. 14.) KvVM rendelet a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítésér ő l szóló 9/1993 .

(III . 9 .) KTM rendelet módosításáról .
14/2005 . (VI . 28 .) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról
13/2005 . (VI . 23 .) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részlete s

szabályairól szóló 9/2001 . (IV . 9 .) KöM rendelet módosításáról
12/2005 . (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körül i

korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
10/2005 . (V. 13.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett

természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról
9/2005 . (III. 26 .) KvVM rendelet az éti csiga 2005 . évi hasznosításáról
8/2005 . (III. 23 .) KvVM rendelet az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítésér ől
7/2005. (III . 1 .) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev ő

települések besorolásáról szóló 27/2004 . (XII. 25 .) KvVM rendelet módosításáról .
6/2005 . (II. 22 .) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ ő

besorolásáról szóló 18/2003 . (XII . 9 .) KvVM-BM együttes rendelet módosításáról .
5/2005 . (II . 22.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi célel őirányzat felhasználásának és

ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004 . (II . 24.) KvVM rendelet módosításáról .
4/2005 . (II . 22.) KvVM-FVM együttes rendelet a Vásárhelyi-terv I . ütemében megvalósuló Cigánd-

Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékér ől, valamint az
egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairó l

3/2005 . (II. 22.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- é s
hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáró l

2/2005. (II.4 .) KvVM rendelet a 2005. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének é s
elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglene s
módozatainak ellentételezéséről .

1/2005 . (I. 13 .) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérő l szóló 4/2002 . (X .
7.) KvVM rendelet módosításáról

56/2005 . (VI. 25 .) FVM rendelet a vad védelmérő l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996 .
évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 . (V.4.) FVM rendelet módosításáró l

28/2005 . (VIII . 16.) TNM rendelet Orvényes vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

27/2005 . (VIII . 16.) TNM rendelet Ábrahámhegy vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekke l
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

23/2005 . (VI. 25 .) TNM rendelet Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

19/2005 . (V. 5 .) TNM rendelet Szántód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

18/2005. (V. 5.) TNM rendelet Paloznak vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének Lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
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17/2005. (V. 5.) TNM rendelet Kővágóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

16/2005. (V. 5 .) TNM rendelet Csopak vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

14/2005 . (IV. 21 .) TNM rendelet Balatonkenese vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekke l
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

13/2005 . (IV. 19.) TNM rendelet Balatonfenyves vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekke l
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

11/2005 . (N. 14.) TNM rendelet Tihany vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

10/2005. (IV. 14.) TNM rendelet Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekke l
érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

8/2005 . (III . 25.) TNM rendelet Révfülöp vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

7/2005 . (III . 25.) TNM rendelet Balatonalmádi vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
- területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

5/2005 . (III . 10.) TNM rendelet Zamárdi vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról ,

4/2005 . (III . 10 .) TNM rendelet Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

3/2005 . (III. 10.) TNM rendelet Alsóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

1/2005. (I. 7 .) TNM rendelet Balatonberény vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

Orszá%evű lési határozato k
97/2005 . (XII . 25 .) OGY határozat áz Országos Területfejlesztési Koncepcióró l
85/2005 . (XI. 23 .) OGY határozat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítésé t

előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges el őzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű
üzemidejének meghosszabbításáró l

63/2005 . (VI. 28 .) OGY határozat az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabb á
tételérő l

11/2005 . (III. 10..) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjed ő levegő-szennyezésrő l
szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a nehézfémek (HM) légköri kibocsátásának
csökkentésér ő l szóló, Aarhusban, 1998 . június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítésérő l

Kormányhatározato k
2302/2005. (XII. 29 .) Korm. határozat az Európai Parlament és Tanács 2003/87/EK irányelve, az

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ő l szóló 2005 . évi XV. törvény, valamint a
végrehajtása tárgyában kiadott 143/2005 .(VII . 27.) Korm.rendelet alapján a 2005-2007-es időszakra
vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervnek és Nemzeti Kiosztási Listának az Európai Bizottság részér e
történő bemutatásáról

2219/2005 . (X. 17.) Korm. határozat a vándorló vadon élő állatfajok védelmérő l szóló Bonni Egyezmény
Részes Felek Konferenciájának ülésszakain való magyar részvételr ő l

2218/2005 . (X. 17 .) Korm. határozat az afrikai-eurázsiai vándorló vízi madarak védelméről szóló
Megállapodás Részes Felek Találkozójának ülésszakain való magyar részvételrő l

2196/2005. (IX. 26 .) Korm. határozat a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak
tartózkodási helyérő l szóló Ramsari Egyezmény Részes Felei Konferenciájának ülésein való magyar
részvételrő l

2195/2005. (IX. 26.) Korm. határozat a sivatagosodás elleni küzdelemrő l a súlyos aszállyal és/vagy
sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára ENSZ Egyezményben Részes Fele k
Konferenciájának ülésszakain való magyar részvételr ől

2142/2005 . (VII . 14.) Korm. határozat a hazai aszály stratégiával kapcsolatos feladatokról
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2063/2005 . (IV. 22.) Korm. határozat a környezeti ügyekben információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételér ől és az igazságszolgáltatáshoz való jo g
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény Részes Felei Konferencíájának ülésein való magyar részvételr ől

2052/2005 . (IV. 8 .) Korm. határozat a határokat átlép ő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és
használatáról szóló Egyezmény módosításának jóváhagyásáró l

2051/2005. (IV. 8 .) Korm. határozat az Európai Táj Egyezmény aláírásáró l
2048/2005. (III. 26,) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormány a

között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény megkötésérő l
1117/2005 . (XII. 14 .) Korm. határozat a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdül őkörzet Területfejlesztési

Programjáról
1090/2005 . (IX.13 .) Kolni. határozat a helyi önkormányzatok 2006 . évi új címzett támogatásaínak döntés -

előkészítéséről
1067/2005 . (VI. 30.) Korm. határozat az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett

nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáró l

Egyéb
69/2005 . (HK 14.) HM utasítás az ózonréteget károsító anyagokkal kapcsolatos egyes feladato k

végrehajtásáról
16/2005 . (K. V. Ért . 2006. 1 .) KvVM utasítás a nemzeti park ígazgatóságok által kötött haszonbérlet i

szerződések egységesítéséről
5/2005 . (K.V . Ért. 5 .) KvVM utasítás a nemzeti park tanácsok létrehozásáró l
8002/2005. (MK 138 .) KvVM tájékoztató a nyílt karszt területek külterületi jegyzékér ő l
KvVM közlemény (MK 80 . szám II . kötet, 2005. június 16.) az európaí közösségi jelentőségű

természetvédelmi rendeltetés ű területekkel érintett földrészletek jegyzékérő l
2005. FEP.Ert . 1 . szám Korm . közlemény a helyi önkormányzatok 2006 . évi új címzett támogatásainak

döntés-előkészítéséről
2005 . Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 3 Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztés i

Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2005. évi új céltámogatásáró l
2005 . Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 4 A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi új céltámogatásban részesülő önkormányzatokról
2005. Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 5 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

közleménye a régióban működő helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáról
2005 . Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 6 Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s

közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáról
2005 . Önkormányzatok Közlönye 7 . szám Helyesbítés
2005 . Önkormányzatok Közlönye 7 . szám Közlemény 5 A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

közleménye 2005 . évi új céltámogatásáró l
2005 . Önkormányzatok Közlönye 7 . szám Közlemény 10 A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztés i

Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáról, a Tanács 48/2005 . (V.31 . )
KMRT számú határozata alapján

2005 . Önkormányzatok Közlönye 8 . szám Közlemény 6 A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi új céltámogatásáró l

2005 . Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 1 Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáró l

2005 . Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 2 Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a céltámogatásra jogosult és 2005 . évtől céltámogatásban részesülő önkormányzati
igényekrő l

2005. Önkormányzatok Közlönye 10/I. szám Közlemény 1 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a 2005. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok kiegészítő jegyzékérő l

2005. Önkormányzatok Közlönye 10/I . szám Közlemény 2 Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáról

2005 . Önkormányzatók Közlönye 10/I . szám Közlemény 4 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok céltámogatásí keretének kiegészít ő jegyzékkel támogatásban
részesített pályázatai
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2005. Önkormányzatok Közlönye 10/I . szám Közlemény 5 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok 2005 . évi új céltámogatásainak kiegészít ő jegyzékérő l

2005 . Önkormányzatok Közlönye 10/I . szám Közlemény 6 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács közleménymódosítása a régióban működő helyi önkormányzatok 2005 . évi céltámogatásáról

2005 . Önkormányzatok Közlönye 10/I . szám Közlemény 11 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a régióban működő helyi önkormányzatok 2005 . évi szennyvíz céltámogatási
igények kiegészítő jegyzékéről, a 2005 . évi települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatás a
pályázati felhívás felfüggesztésér ől, a 2005 . évi települési szilárd útburkolatú, belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása pályázati felhívás nyerteseir ő l

2005 . Önkormányzatok Közlönye 11 . szám Közlemény 1 A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2005. évi céltámogatásának kiegészítő jegyzékér ő l
(94/2005 . KMRFT határozat)

2006. évi jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszköze i

Törvények
2006. évi CVII . törvény a géntechnológiai tevékenységr ő l szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
2006. évi XCV . törvény az Országos Területrendezési Tervrő l szóló 2003 . évi XXVI. törvény, valamint a

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CXII . törvény módosításáró l

2006. évi L . törvény az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997 . évi LXXVIII . törvény
módosításáról

2006. évi XXIV. törvény a helyi önkormányzatok 2006 . évi új címzett támogatásáról, az egyes címzet t
támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a hely i
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér ől szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról

2006. évi XVI . törvény a Washingtonban, 1973 . március 3 . napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmér ő l szóló egyezmény módosításának kihirdetésér ő l

2006. évi VIII . törvény a kataszttófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr ő l szóló 1999 . évi LXXIV. törvény módosításáró l

Kormányrendeletek
349/2006. (XII . 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001 . (II .

14 .) Korm. rendelet módosításáró l
348/2006 . (XII . 23 .) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatásár a

vonatkozó részletes szabályokró l
347/2006. (XII . 23 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatás i

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
334/2006. (XII . 23 .) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelölésérő l
308/2006. (XII . 23 .) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalró l
286/2006. (XII. 23 .) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm.

rendelet módosításáról
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív

hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent őségű üggyé
. nyilvánításáró l

255/2006. (XII . 8 .) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztés i
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásána k
alapvető szabályairól és felel ős intézményeir ő l

250/2006. (XII . 5 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-és hatáskörér ől szóló
165/2006. (VII .28 .) Korm. rendelet kiegészítéséről

214/2006. (X. 31 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) rész t
vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 74/2003 .(V.28 .) Korm. rendelet módosításáról

.

213/2006 . (X. 27) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmér ől szóló
2005 . évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
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208/2006 . (X. 16 .) Korm. rendelet a felszíni vizek min ősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 . (VII .
21 .) Korra . rendelet módosításáról

201/2006. (X. 2 .) Korra. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekrő l szóló 275/2004 . (X. 8 .) Korm. rendelet módosításáró l

195/2006 . (IX. 25 .) Korm. rendelet a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő leveg őszennyezésr ő l
szóló, 1979 . évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon
csökkentéséről szóló, 1999 . december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyz őkönyv kihirdetéséről

188/2006 . (IX. 5 .) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részlete s
szabályairól szóló 94/2002 . (V. 5 .) Korm. rendelet módosításáró l

182/2006 . (VIII . 28 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központ i
és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörér ől szóló 276/2005 . (XII . 26.) Korm. rendelet
módosításáról

165/2006 . (VII . 28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérő l (2006 .
augusztus 1 . )

151/2006 . (VII . 21 .) Korm. rendelet az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár -
Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatóság i
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáró l

150/2006 . (VII. 21 .) Korra . rendelet a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei
projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügye k
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

137/2006 . (VI. 28 .) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai Műholdak
Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) közötti együttműködési megállapodás
módosításának kihirdetéséről

127/2006 . (V. 30 .) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormány a
között a környezetvédelem és természetvédelem terén való együttm űködésrő l szóló Egyezmény
kihirdetésérő l

125/2006 . (V. 19.) Korm. rendelet Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásnak követelményeir ől és
megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8 .) Korra. rendelet módosítása

93/2006. (N. 18 .) Korm. rendelet a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökr ől (LIFE) szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2000. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete végrehajtásához szükséges egye s
intézkedésekrő l

66/2006 . (III . 27 .) Korm. rendelet a 2005-2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási
egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási List a
kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairó137/2006 . (II . 20 .)
Korra. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002 . (V. 5 .) Korra. rendelet módosításáró l

36/2006 . (II . 20.) Korra. rendelet a leveg ő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001 . (II .
14 .) Korm. rendelet módosításáró l

31/2006 . (II. 8.) Korra . rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítás i
Programmal összefüggő szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002 . (II . 27 .)
Korra. rendelet módosításáró l

30/2006 . (II. 8.) Korra . rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítás i
Programról szóló 25/2002 . (II. 27 .) Korm. rendelet módosításáról

27/2006. (IL 7 .) Korm. rendelet a vizek mez őgazdasági eredet ű nitrátszennyezéssel szembeni védelmérő l
21/2006. (I . 31 .) Korra . rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek álta l

veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területe k
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról

18/2006 . (I . 26.) Korma rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr ől

Miniszteri rendelete k
51/2006 . ' (XII . 27.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004 .

(XII . 30 .) KvVM rendelet módosításáról
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50/2006. (XII. 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

49/2006. (XII. 27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekr ő l, a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeirő l szóló 14/2001 . (V. 9 .) KöM-EüM-FVM
együttes rendelet módosításáró l

48/2006. (XII . 27 .) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 .
(X. 7 .) KvVM rendelet módosításáró l

47/2006. (XII . 25.) KvVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997 . (VII. 17.) KHVM
rendelet módosításáró l

46/2006. (XII . 25 .) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműbő l szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII . 28 .)
KHVM rendelet módosításáró l

45/2006 . (XII. 8 .) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekrő l

44/2006 . (XI . 17 .) KvVM rendelet a Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos jelent őségű védett
természeti területté történő átminősítéséről és természetvédelmi kezeléséről

43/2006. (XI . 13.) KvVM rendelet a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület b ővítésér ő l és határainak
módosításáról szóló 20/2003 . (XII . 16 .) KvVM rendelet módosításáró l

42/2006. (X. 6.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyüle t
kibocsátásának korlátozásáról szóló, 10/2001 .(IV. 19.) KöM rendelet módosításáró l

41/2006. (X. 6 .) KvVM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályairól szóló 9/2000 . (V .
19 .) KöM rendelet módosításáró l

40/2006 . (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi
határértékeirő l és azok alkalmazásáró l

39/2006 . (IX. 15 .) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI . törvény végrehajtásáról szóló 10/1995 . (IX. 28 .)
KTM rendelet módosításáró l

38/2006 . (VIII . 22 .) KvVM—PM együttes rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási égységkereskedelm i
rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairó l

37/2006 . (VIII . 18.) KvVM-FVM együttes rendelet a Vásárhelyi terv I . ütemében megvalósuló Hanyi -
Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékér ől, valamint az
egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairó l

36/2006 . (VIII . 11.) KvVM rendelet a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló
18/1993 . (IV. 7) KTM rendelet módosításáró l

35/2006 . (VIII. 11 .) KvVM rendelet az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügy i
területeken szakért ő i tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának rendjérő l és eljárási szabályairó l

34/2006 . (VIII . 1 .) KvVM rendelet a Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvédelm i
kezeléséről

33/2006 . (VII . 26) KvVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999 . (XII. 26.) KHVM
rendelet módosításáról szóló KvVM rendelet módosításáró l

32/2006 . (VII. 26.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi el őirányzatok felhasználásának é s
ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004 . (II . 24.) KvVM rendelet módosításáró l

31/2006 . (VI . 28 .) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos .és elektronikai berendezésekbe n
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004 . (X. 8 .) KvVM rendelet módosításáról

30/2006 . (VI. 27 .) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológi a
területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003 . (IV. 28.) KvVM rendelet
módosításáró l

29/2006 . (V. 22.) KvVM rendelet a Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület védetté
nyilvánításáról szóló 4/1993 . (II . 17 .) KTM rendelet módosításáról

28/2006. (V . 22.) KvVM rendelet a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület létesítésér ől
27/2006. (IV. 28 .) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyel őségek

illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságo k
működési területéről szóló 29/2004 . (XII . 25.) KvVM rendelet módosításáról
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26/2006. (N. 28 .) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezeléséne k
részletes szabályairól szóló 15/2004 . (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004 . (X. 8 .)
KvVM rendelet módosításáról

25/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995 . (IX. 28 . )
KTM rendelet módosításáró l

24/2006 . (IV. 24.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóság i
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005 . (XII. 27 .) KvVM rendelet módosításáró l

23/2006 . (IV. 20.) KvVM rendelet a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület b ővítésérő l
21/2006. (IV. 5 .) KvVM rendelet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezel őjének

megállapításáról
20/2006 . (IV. 5 .) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egye s

szabályokról és feltételekről
19/2006 . (III . 31 .) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáró l
18/2006 . (III . 31 .) KvVM rendelet az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi

kezeléséről
17/2006 . (III . 31 .) KvVM rendelet a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános

Természetvédelmi Terület b ővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendr őládi-rét természeti
terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezel ő megnevezésérő l szóló 6/1990 . (VI. 18 .) KöM
rendelet módosításáró l

16/2006 . (III . 31 .) KvVM rendelet a Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület kezelési tervéről
15/2006 . (III. 21 .) KvVM rendelet az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítésér ől
14/2006 . (III. 21 .) KvVM rendelet a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről
13/2006 . (III . 3 .) KvVM rendelet a Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelésér ő l
12/2006 . (II . 28.) KvVM- rendelet a Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi

kezeléséről
10/2006. (II. 24 .) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk

engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999 . (VIII . 13 .) KöM-FVM-NKÖM-BM együtte s
rendelet módosításáról

9/2006 . (II . 10 .) KvVM rendelet a Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület kezelési tervér ől
8/2006 . (II. 8 .) KvVM rendelet a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létesítésér ő l
7/2006 . (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérő l szóló 29/2001 . (XII. 23.) KöM-GM együtte s
rendelet módosításáró l

6/2006 . (II . 7 .) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének é s
elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérő l

5/2006. (II. 2 .) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekke l
kapcsolatos egyes rendeletek módosításáró l

4/2006. (II. 2 .) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekr ől
3/2006. (I. 13 .) KvVM rendelet a környezetvédelmi és a vízügyi elő irányzatok felhasználásának é s

ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004 . (II . 24.) KvVM rendelet módosításáról
1/2006 . (I . 13.) KvVM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásána k

egyes feltételeirő l, valamint a barlangok kiépítésér ő l szóló 13/1998 . (V. 6 .) KTM rendelet módosításáról

86/2006 . (XII . 23 .) FVM rendelet a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológia i
gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

67/2006. (IX. 15 .) FVM rendelet az egyszer űsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztés i
támogatások igényléséhez teljesítend ő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helye s
Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004 . (I . 13 .) FVM rendelet
módosításáról

66/2006. (IX. 15 .) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiénia i
szabályokról
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59/2006 . (VIII. 14 .) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, a z
ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalána k
szabályairól szóló 65/2004 . (IV . 27 .) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáró l

42/2006. (V. 31 .) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996 .
évi LV . törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004 . (V. 4 .) FVM rendelet módosításáró l

41/2006 . (V. 26 .) FVM rendelet az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997 . (IV. 30 .) FM rendelet módosításáról

40/2006. (V. 24 .) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamin t
az Európai Mez őgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szól ó
150/2004 . (X. 12.) FVM rendelet módosításáró l

33/2006. (V. 2 .) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint a z
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásába n
megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai el őírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004 . (IX. 24.) FVM rendelet
módosításáró l

31/2006 . (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet az egyes géntechnológiával módosított takarmányo k
behozataláról és forgalomba hozataláró l

20/2006. (III . 17 .) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamin t
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szól ó
15012004 . (X. 12.) FVM rendelet módosításáró l

91/2006 . (XII . 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége
igazolásának részletes szabályairó l

90/2006 . (XII . 26 .) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásána k
műszaki feltételeiről szóló 6/1990 . (IV. 12 .) KöHÉM rendelet módosításáró l

89/2006 . (XII. 26.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 . (IV. 12 . )
KöHEM rendelet módosításáról

68/2006. (IX. 27.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet az egyes folyékony tüzel ő- és fűtőanyagok
kéntartalmának csökkentésér ő l szóló 17/2003 . (IV. 4 .) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáró l

3512006 . (VI . 15.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával ,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen őrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységge l
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004 . (VI. 29.) GKM rendelet,
valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985 . december 20-i
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005 . (XII. 29 .) GKM rendelet módosításáró l

20/2006 . (IV . 19.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásána k
műszaki feltételeir ő l szóló 6/1990 . (IV. 12 .) KöHÉM rendelet módosításáró l

19/2006 . (IV. 19.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 . (IV. 12 . )
KöHÉM rendelet módosításáró l

11/2006 . (III. 10.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával ,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen őrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások _díjairól szóló 91/2004 . (VI. 29.) GKM rendelet
módosításáról

6/2006. (II. 24.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról é s
ellenőrzéséről szóló 7/2002 . (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet módosításáró l

43/2006. (XII. 8 .) EüM rendelet az állati eredet ű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető
mértékérő l szóló 34/2004 . (IV . 26 .) ESzCsM rendelet módosításáró l

7/2006 . (II . 27.) EüM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben található peszticidmaradék megengedhet ő
mértékérő l szóló 34/2004 . (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

2/2006. (I . 26.) EüM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
szóló 37/1996 . (X. 18 .) NM rendelet módosításáró l

9/2006 . (V. 9 .) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII. törvény végrehajtásáró l
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8/2006 . (III . 21 .) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szól ó
3/2002 . (II . 15 .) NKÖM rendelet módosításáról

2/2006 . (II . 2 .) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint felújítás i
és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjérő l

40/2006 . (X. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön
megengedhető növényvédőszer-maradék mértékér ől szóló 5/2002 . (II . 22 .) EüM-FVM együttes rendele t
módosításáról

30/2006. (VIII . 3 .) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön
megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002 . (II . 22 .) EüM-FVM együttes rendele t
módosításáról

22/2006. (V. 17.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek el őállításának és forgalomb a
hozatalának feltételeir ől szóló 3812003 . (VII. 7 .) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáró l

21/2006 . (V. 15 .) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön
megengedhető növényvédőszer-maradék mértékérő l szóló 5/2002 . (II . 22 .) EüM-FVM együttes rendele t
módosításáról

13/2006. (III . 23 .) EüM-FM1VI együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 . (IX .
30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáró l

6/2006. (V. 24.) TNM rendelet Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

1/2006 . (I . 13 .) TNM rendelet Balatonfőkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintet t
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáró l

19/2006. (XII . 28.) MeHVM-GKM-KvVM együttes rendelet a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatí v
Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséröl szóló 18/2004 . (II . 24 .) GKM-KvVM-
PM együttes rendelet módosításáról

Országgyűlési határozatok
53/2006 . (XI . 29.) OGY határozat a géntechnológiai tevékenységgel, annak mez őgazdasági és élelmiszer-

előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekr ő l és az ezeket érintő magyar stratégiáról
4/2006. (II. 8.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003 .

(IV. 16 .) OGY határozat módosításáró l

Kormányhatározato k
1130/2006. (XII . 25 .) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretébe n

2007. januárban megindítandó támogatási konstrukciókró l
1120/2006. (XII. 8 .) Korm. határozat az Uj Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjaina k

elfogadásáról
1109/2006 . (XI. 20 .) Korm. határozat a helyi önkormányzatok 2007 . évi új címzett támogatásáró l
1103/2006 . (X. 30.) Korm. határozat az Uj Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáró l
1042/2006. (IV. 14.) Korm. határozat a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teend ő intézkedésekről

szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedések hatályának kiterjesztéséről
1041/2006. (IV. 14.) Korm. határozat a 2006 . évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miat t

szükséges újjáépítéssel kapcsolatos összefüggő kormányzati feladatok koordinálásáért felel ő s
kormánymegbízott feladatairól, valamint az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1037/2006 . (IV . 6 .) Korm. határozat a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teend ő intézkedésekről szóló
Cselekvési_Program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

1031/2006 . (IV . 3 .) Korm. határozat az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek biztosításáró l
2058/2006. (III . 27.) Korm. határozat a bioüzemanyagok gyártásának fejlesztésér ől és közlekedési célú

alkalmazásuk ösztönzésérő l

Egyéb
8/2006. (K. V. Ért. 3 .) KvVM utasítás a megkülönböztetett védelmet igényl ő barlangok körének

megállapításáról
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9/2006 . (K. V. Ért . 4.) KvVM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelés i
tevékenységének egységes alapelvek szerinti ellátásáró l

2006. Önkormányzatok Közlönye 11 . szám Korm. közlemény a helyi önkormányzatok 2007. évi címzett
támogatásáról

2006. Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 2 Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye a helyi önkormányzatok 2006 . évi céltámogatásáró l

2006 . Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 3 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2006. évi új céltámogatásáról

2006 . Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 4 A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2006. évi céltámogatásáról, a Tanács 50/2006. (V.29 . )
KMRFT sz . határozata alapján

2006. Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 5 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a 2006 . évi céltámogatásokról

2006. Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 6 A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a Nyugat-dunántúli régióban működő helyi önkormányzatok 2006 . évi céltámogatásáról

2006. Önkormányzatok Közlönye 6 . szám Közlemény 7 A Közép-Dunánátúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a 2006 . évi céltámogatásokról

2006. Önkormányzatok Közlönye 6. szám Közlemény 8 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye a 2006 . évi céltámogatásokról

2006. Önkormányzatok Közlönye 7 . szám Közlemény 3 Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleményének kiegészítése a helyi önkormányzatok 2006 . évi céltámogatásáró l

2006. Önkormányzatok Közlönye 7 . szám Közlemény 4 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok céltámogatása kapcsá n

2006 . Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 2 A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a helyi önkormányzatok 2006 . évi céltámogatásának kiegészítő jegyzékéről [a
Tanács 82/2006. (IX .5 .) KMRFT sz . határozata alapján]

2006. Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 3 A Nyugat-Dunéntúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a régióban működő helyi önkormányzatok 2006 . évi szennyvíz céltámogatási igények
kiegészítő jegyzékérő l

2006. Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 4 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a 2006 . évi új céltámogatásainak kiegészítő jegyzékérő l

2006. Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 5 A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a 2006 . évi céltámogatások kiegészítő jegyzékéről

2006. Önkormányzatok Közlönye 9. szám Közlemény 6 A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a 2006 . évi céltámogatások kiegészítő jegyzékéről

2006. Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 7 Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanác s
közleménye a helyi önkormányzatok 2006 . évi céltámogatásáró l

2006 . Önkormányzatok Közlönye 9 . szám Közlemény 8 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztés i
Tanács közleménye a 2006 . évtő l céltámogatásban részesülő önkormányzatok kiegészít ő jegyzékérő l
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