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A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II) és a részét képez ő Nemzeti
Természetvédelmi Alapterv a környezetügy középtávú – 2003-2008 közötti id őszakra szóló –
fő célkitűzéseit, átfogó cselekvési területeit, a kapcsolódó célokat, feladatokat és az eze k
teljesítéséhez szükséges eszközöket határozza meg . A környezet védelmének általáno s
szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény 41 .* (3) bekezdése szerint a Kormány a Program
lezárását követően annak végrehajtásáról beszámol az Országgyűlésnek. Ez a jelentés
bemutatja az NKP-II végrehajtásának időszakát jellemző, a környezetügyet érintő
legfontosabb nemzetközi és hazai folyamatokat, összegzi és értékeli az NKP-II alapján a
2003-2008 . közötti időszakban elért főbb eredményeket, és rámutat a további feladatokra.

1.1 HAZAI TÉNYEZŐK ÉS FOLYAMATO K

A társadalmi és gazdasági helyzet változása a környezetügy keretfeltételeinek alakulása, a
környezetügyi feladatok irányultsága szempontjából meghatározó jellegű volt. A teljes jog ú
EU-tagság elnyerése a Közösségi Vívmányok átvétele mellett számos új kihívást is jelentet t
az ország számára, többek között, hogy Magyarorszá g

– mielőbb és minél szervesebben integrálódjon az Unió egységes belső piacába, amely
egyúttal egy anyag- és energiahatékonyabb, innovatív, magas minőségi - és ezzel együtt
környezeti – követelményeket is támasztó piacon való térnyerést jelenthet (amely a haza i
gazdaságot is rákényszerítheti az e területeken még meglévő lemaradások felszámolására) ;

– a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatás bővítésére irányuló célok mellett mozgósítan i
tudja mindazokat az er őforrásokat, amelyek a környezeti törekvések megvalósításáho z
szükségesek .

A gazdaság küls ő és belső egyensúlya változó képet mutatott . A külső körülmények közül a
kezdeti prosperitás után a globális pénzügyi válság, illetve az energiahordozók és a fő
mezőgazdasági termékek árának 2-4-szeresre való emelkedése említhető (ez utóbbi esetében a
bioüzemanyagok fokozott mértékű elterjesztésére irányuló törekvések jelentős tényezőnek
bizonyultak, mely nagyobb óvatosságra int a jöv őre nézve) .

A belső feltételeket tekintve a vizsgált id őszakot a változó mértékű növekedés jellemezte . A
gazdaság ereje és versenyképessége elmaradt az uniós átlagtól (de a gazdasági válság a
fejlettebb országok gazdasági teljesítményét is számottev ően visszavetette) . Ez részben az
ökohatékony innováció lassú térnyerésével magyarázható ; a szellemi tőke hozzáadott érték e
nem érte el a hazai kapacitás szerint reálisan tervezhető , lehetséges mértéket . Ennek
hátterében részben a K+F-re fordított források EU átlaghoz viszonyítva alacsonyabb mérték e
áll, de legalább ennyire fontos, hogy a tudományos intézmények és a gazdaság között i
együttműködés foka, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása elmaradt az élenjár ó
tagállamokétól (pl . Dánia, Hollandia) .

Az ágazatok közül legnagyobb dinamika az ipart jellemezte, de a fejlesztések iránya, jelleg e
következtében ez nem járt a környezetterhelés számottev ő növekedésével . A környezet i
teljesítményt tekintve a termelő i oldalon kedvező változások zajlottak le (pl . a feldolgozóipar
2002-2007 között a KSII adatai szerint évente mintegy 22-46 milliárd forintot fordított



környezetvédelmi beruházásra, melynek nagyobb részét a közvetlen beruházások tették ki . A
Program hat éve alatt az energiahatékonyság javítása és a gazdaság energiaintenzitásána k
csökkentése terén is sikerült el őrelépni (bár ez még mindig jelentősen eltér a fejlett
gazdaságok adataitól) .

A hazai lakossági fogyasztás ebben az időszakban nőtt, de a fogyasztási minták nem a
fenntarthatóság irányába mozdultak el . A társadalom többségének gondolkodásában a
növekvő fogyasztás – a média többsége által is megerősítve – pozitív jelenség. A haza i
fogyasztási szerkezet a nyugat-európai országok fogyasztási szerkezetéhez közeledik . E
folyamathoz kapcsolódik, hogy a KSH adatai szerint a családi háztartások száma csökkent, a z
egyszemélyes háztartásoké viszont emelkedett. Ez hozzájárul a környezetterhelés
növekedéséhez is, például az egy főre jutó energiafelhasználás, területhasználat,
hulladéktermelés növekedésén keresztül .

A jelenlegi fogyasztás-orientált társadalmi-gazdasági környezet a környezetbarát termékek
és szolgáltatások elterjedését sem segítette elő , bár a szükséges intézményi keretek
megteremtése hazánkban csaknem másfél évtizede megtörtént . Előrelépésnek tekinthető
ugyanakkor, hogy az önkéntes vállalások terén a vállalatok irányításában meghatároz ó
jelentőségűvé vált a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO 14001 környezetirányítás i
rendszerének alkalmazása .

Magyarország helyzete az NKP-II id őszakában kettős képet mutatott : amíg az egészség, az
életszínvonal és a gazdasági teljesítmény egy-egy szegmense alapján (vitathatatla n
fejlődésünk ellenére) Magyarország elmarad az Unió fejlettebb országaitól, a fenntarthat ó
fejlődés egyes mutatói (pl . ökológiai lábnyom) hazánk tekintetében a kedvezőbbek. (A
szükségletek kielégítéséhez rendelkezésére álló 1,8 globális hektárral szemben az Unió lakói
jelenlegi életminőségük biztosításához ennél 2,7-szer többet, 4,9 globális hektárt vesznek
igénybe. Magyarország összesített ökológiai lábnyoma 2008-ra közel 4 globális hektár/fő . )
(http ://www.ourplanet .com/imgversn/footprint/footprint.html) Környezetpolitikai
szempontból az az elsődleges cél, hogy a gazdaság versenyképességének növelése az
ökológiai lábnyom csökkentése, de legalábbis szinten tartása mellett menjen végbe .

I.2 NEMZETKÖZI TÉNYEZŐK ÉS FOLYAMATO K

A környezetpolitika terén az elmúlt hat évet a globális kihívások felerősödése jellemezte . A
környezeti folyamatok sorában mindenekelőtt a következők említendők: az éghajlatváltozá s
veszélyének erősödése, a biológiai sokféleség csökkenése, az ivóvízkészletek egye s
térségekben megmutatkozó szűkössége és elszennyeződése, a vegyi anyagokkal, azok
kezelésével kapcsolatos problémák . A kedvez őtlen környezeti folyamatok társadalmi ,
gazdasági összefüggéseit, hatásait felismerve a környezetügy kiemelt stratégiai kérdéssé vált ,
melyet a nemzetközi környezettudományi és környezetpolitikai együttm űködés fejlődése i s
jelez. A nemzetközi egyezmények és programok a hazai környezetpolitika számára is számo s
konkrét célkitűzést, kötelezettséget, feladatot jelentenek. Az intézményrendszere k
tekintetében elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és az OEC D
keretében folyó együttm űködés meghatározó jelentőségű számunkra . Az NKP-II időszakában
jelentős változások történtek e területen, amelyek közül mindenekelőtt az Európai Unióhoz
való csatlakozást kell említeni .

A környezetvédelem ügye az egész világon — a fejlett régiókban és a feltörekv ő térségekben i s
— egyre inkább el őtérbe kerül . Az országok jelentős részében már szembesülnek az iparosodá s
és az urbanizáció káros, belátható időn belül visszafordíthatatlan hatásaival, s lakosságuk



körében nő a környezettudatosság . A globális, illetve határon átnyúló szennyezések
potenciális veszélyeinek kezelése nemzetközi összefogást, együttm űködést és szerepvállalást
igényel . Az európai államok aktív alakítói a nemzetközi kooperációnak, ahol a
környezetpolitikai szempontok érvényesítése mellett mind hangsúlyosabban jelenik meg a
gazdasági, s ezen belül a külgazdasági tényez ő .

1 1 .2 .1 GLOBÁLIS SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKAI EGYÜTTM ŰKÖDÉS

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága (UN CSD) a "Feladatok a 21 . századra "
program, illetve a Johannesburgi Végrehajtási Tervben szerepl ő feladatok megvalósítását a
2003-ban elfogadott, kétéves ciklusokra épített munkaprogram szerint folytatta ,
Magyarország folyamatos, aktív részvételével .

– A 2004-2005-ös ciklus kiemelt témaköre volt a vízkészlet-gazdálkodás, az ezze l
összefüggő közegészségügyi szolgáltatások, valamint a települések helyzete . Az
elfogadott határozat számos feladatot és célt tartalmaz, pl . a vízgazdálkodás és
-szolgáltatás emberi és intézményi kapacitásainak fejlesztése ; az alapvető
szolgáltatásokhoz (pl . szennyvízelvezetés és -tisztítás) való hozzáférés javítása; integrált
településtervezés és -gazdálkodás .

– A 2006-2007-es ciklus az energia, éghajlatváltozás, légszennyezés és iparfejlesztés
kérdéskörével foglalkozott . Ez a ciklus – alapvetően egyes ország-csoportok markánsan
eltérő nézőpontja miatt – konkrét következtetések, feladatok meghatározása nélkül zárult .

– A 2008-2009-es ciklus a mezőgazdaság, a földhasználat, a vidékfejlesztés és a
sivatagosodás/aszály problémáit tárgyalja .

A Bizottság átfogó témakörként rendszeresen foglalkozik a szegénység csökkentése ; a
fenntarthatatlan termelési módok és fogyasztási szokások megváltoztatása, a természet i
erőforrások kezelése, a globalizáció, az egészség, a különböző regionális kezdeményezések, a
nemek közötti egyenjogúság és az oktatás kérdésével, illetve a megvalósítás eszközeivel és a z
intézményi keretekkel .

Az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) a vizsgált időszakban vezet ő szerepet játszott :

– a vegyi anyagok kezelése stratégiai megközelítésének kidolgozásában, összhangban azza l
a Johannesburgi Végrehajtási Tervben megerősített céllal, miszerint , ;2020-ra a vegyi
anyagok felhasználása és előállítása oly módon történik, hogy az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt káros hatásaik minimálisra csökkennek" ;

a Kárpátok Keretegyezmény kidolgozásában, amely alapján az érintett országok
együttműködnek a Kárpátok természeti értékei védelmében és térségének fenntarthat ó
fejlesztésében (az Egyezmény 2006. január 4-én lépett hatályba) ;

a fenntartható termelési és fogyasztási minták terjedésének előmozdításában (2003-ban
ehhez kapcsolódva létrejött Magyarországon a „Hálózat a Fenntartható Termelésért é s
Fogyasztásért” és elkészült a „ Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások
hazai keretprogramja") ;

a UNEP égisze alatt folyó állapotfelmérő , monitorozó tevékenység és a globális
környezetállapot értékelő (GEO, Global Environment Outlook) folyamat meger ősítésében .

Magyarország 2004-től ismét a UNEP Kormányzó Tanácsa tagjává vált .

Lényegében a Johannesburgi célokat erősítette meg a 2006-ban Dubaiban megrendezet t
Nemzetközi Vegyianyag-kezelési Konferencia (International Conference on Chemicals



Management, ICCM) első ülésszaka által véglegesített, a „nemzetközi vegyianyag-kezelé s
stratégiai megközelítése” című nyilatkozat (Strategic Approach to International Chemical s
Management, a továbbiakban: SAICM-nyilatkozat) . A Konferencia lényegében a SAICM -
nyilatkozatban foglaltakat hajtja végre .

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 2007-ben fogadta el és adta közre
negyedik átfogó jelentését a földi éghajlat változásáról, hatásairól és a szükséges intézkedése k
tudományos megalapozásáról . 2008-ban a Testület Budapesten tartotta 28. ülésszakát. Az
ülésszak egyik fő témája a klímaváltozás vizekre gyakorolt hatása és a megújul ó
energiaforrások alkalmazása volt. Az ülésszak megerősítette Magyarország azon törekvését ,
miszerint a szakértők és a politikusok hívják fel a hazai lakosság figyelmét a klímaváltozás és
az ezzel kapcsolatos teendők fontosságára .

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (EGB) tevékenységének fontos állomása volt a
„Környezetet Európának” miniszteri találkozó (Kijev, 2003), melynek résztvev ői elfogadták :

– a "Kijevi Határozat a Biológiai Sokféleségr ő l" c. dokumentumot (konkrét feladatok a
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása érdekében a következ ő területeken: erdők;
agrár-környezetvédelem; pán-európai ökológiai hálózat kialakítása ; betelepülő
idegenhonos fajok; finanszírozás, monitoring; társadalmi részvétel és tájékoztatás) ;

– a környezeti nevelés, illetve tágabban véve a fenntartható fejlődés megismertetésére
irányuló oktatásról szóló nyilatkozatot, benne a "Környezeti nevelés a fenntarthat ó
fejlődésért stratégia" kidolgozását. (A kapcsolódó stratégiát 2005 tavaszán fogadták el ,
megvalósítása jelenleg is folyik. )

a Független Államok Közösségéhez tartozó 12 állam környezetvédelmi feladatairól és a
végrehajtásukat támogató nemzetközi együttm űködés erősítéséről szóló stratégiát
(EECCA stratégia), amely feladatokat határoz meg a donor országok számára is .

A Konferencia résztvev ő i – köztük Magyarország is – jogilag kötelező eszközként elfogadták
és aláírták a következő egyezményt és jegyzőkönyveket:

– „A stratégiai szintű döntéshozatalok környezeti vizsgálatáról” szóló jegyz őkönyv ;

- „A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmér ő l és használatáról szóló
egyezmény”, valamint „Az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szól ó
egyezmény” kiegészítéseként a „Polgári jogi felel ősségi jegyzőkönyv”;

– Az Aarhusi Egyezményhez kapcsolódóan a „Szennyez őanyag-kibocsátási és -szállítás i
Nyilvántartási rendszerrő l (PRTR)” szóló jegyz őkönyv .

A következő Konferencián (Belgrád, 2007) a miniszterek a „Környezetet Európának”
folyamat megújításáról döntöttek annak érdekében, hogy a kezdeményezés az évek sorá n
jelentősen megváltozott politikai, gazdasági, társadalmi változások mellett is eredményese n
járuljon hozzá a környezeti értékek megőrzéséhez és fenntartható használatához a Pán-európai
régióban .

Magyarország mint OECD tagország 1996 óta részese a szervezet valamennyi szakma i
fórumának, valamint azoknak az elemzési és értékelési programoknak, amelyeket az OEC D
tagországaiban rendszeresen elvégez . Ezek egyike a környezetpolitikai
teljesítményértékelési program, amelynek keretében második alkalommal került sor
Magyarország vizsgálatára. Ez az értékelési folyamat 2006 őszén kezdődött és közel két éven
át tartott. A hazai környezetpolitikát elemz ő jelentésben 46 ajánlás szerepel .



A fentiek mellett Magyarország több mint negyven környezet-, természetvédelmi, illetv e

vízügyi multilaterális nemzetközi jogi megállapodás részese és az ebbő l adódó feladato k
kapcsán az NKP-II időszakára vonatkozóan külön említést érdemel :

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói Jegyz őkönyv elő írásainak

megfelelően elkészült a hosszabbtávú célokat is tartalmazó hazai stratégia ,

megteremtődtek a Kiotói Jegyzőkönyv által bevezetett nemzetközi kibocsátás-csökkentés i
mechanizmusok alkalmazásának jogi és intézményi alapfeltételei .

Elkészült a Biológiai Sokféleség Egyezmény hazai végrehajtásának stratégiája .

- A Ramsari Egyezmény végrehajtása keretében a ramsari területek száma 2003-200 8
között 7 új területtel bővült .

- A Göteborgi Jegyz őkönyvben vállaltakkal összhangban 2004-ben elkészült a 2010-i g
szóló kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra, illékony szerves vegyületekre, ammóniára

vonatkozó országos kibocsátás csökkentési program .

— Magyarország 2008-ban csatlakozott a Meteorológiai M űholdak Hasznosítása Európai
Szervezetének létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT) .

Az NKP-II időszakában az alábbi nemzetközi egyezmények és jegyzőkönyvek kihirdetés e
valósult meg :

— Biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyz őkönyv (2004 )

Nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticide k
előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmén y
(2004)

— Savasodás, eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentésérő l szóló Göteborgi Jegyzőkönyv

(2006)

— Európai Táj Egyezmény (2007)

- A nehézfémek légköri kibocsátásának csökkentésér ő l szóló Aarhusi Jegyzőkönyv (2007)

— Vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni
Egyezmény módosítása (2006, 2008)

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmén y
módosítása (2008 )

— A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételérő l és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáró l
szóló Aarhusi Egyezmény módosítása (2008)

- A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyez őanyagokról szóló Stockholm i
Egyezmény (2008)

1 .2 .2 AZ EtJROPAI UNIO KÖRNYEZETPOLITIKÁJ A

Az EU környezetpolitikájának alakulását egyrészt az általános alapelvek (pl. megelőzés ,
szennyező fizet, társadalmi részvétel, szubszidiaritás) átfogó és szakterületenként i
következetes érvényesítése, másrészt a hosszú távú — a globális, illetve a gazdasági é s
szociális szempontokat is figyelembe vev ő — tervezés jellemezte . Az EU különösen az
éghajlatváltozással, energiagazdálkodással kapcsolatos témakörökben töltött be példaérték ű , a

nemzetközi együttm űködés vonatkozásában kezdeményező szerepet.

A környezet- és természetvédelem az EU szakpolitikái közül az egyik leginkább szabályozot t

területté vált (a klasszikus „belső piaci” jogalkotás folyó ügyeinek 30-50%-a) . A



környezetvédelmi acquis több mint 300 jogszabályt foglal magában (irányelvek, rendeletek ,
illetve határozatok) .

A környezetügy Közösségen belüli helyzete a társadalmi-gazdasági feltételek függvényébe n
változott . Célrendszerének keretét a 2002-2012-ig tartó 6. Környezetvédelmi
Akcióprogram, az ún. Cardiff-i folyamat (a környezeti szempontok horizontáli s
integrációja), illetve a 2001-ben megalkotott Fenntartható Fejlődés Stratégia képezi .
Végrehajtásukat ugyanakkor jelentősen befolyásolta az EU politikai prioritását élvez ő
Lisszaboni Stratégia megalkotása (és annak éves akcióprogramjai) . Az Európai Unió
szándékai szerint a két stratégia együttesen járul hozzá a legkritikusabb és egymással i s
összefüggő társadalmi, gazdasági és környezeti problémák megoldásához . Az Európai Tanács
és a Környezetvédelmi Tanács 2003-2004-ben is foglalkozott mindkét stratégiával és azo k
kölcsönhatásaival . A Fenntartható Fejlődési Stratégia 2005 . évi megújítása, valamint a 6 .
Környezetvédelmi Akcióprogram 2006 . évi félidős felülvizsgálata is megerősítette a
környezeti szempontok hatékony érvényesítésének szükségességét, a környezeti, társadalmi és
gazdasági dimenziók azonos súlyú képviseletének fontosságát .

A Fenntartható Fejlődési Stratégia felülvizsgálatát olyan változások indokolták, mint a
természeti erőforrásokra nehezed ő egyre növekvő terhelés, az éghajlatváltozás, a tartó s
gazdasági és társadalmi problémák, valamint az EU bővülése tíz új tagállammal . A megújult
stratégia prioritási területei az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiagazdálkodás
javítása; a környezetkímélőbb közlekedés és szállítás; a termelés és a fogyasztás
fenntarthatóbbá 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 er őteljesebben a
társadalmi és területi kohézió fontossága, illetve került be célként a klímaváltozás környezetr e
gyakorolt káros hatásainak csökkentése, a hulladékgazdálkodás kapcsán a természeti er őforrás
használat hatékonyságának növelése, valamint a kulturális sokszínűség megőrzésének és a
fenntarthatóságra nevelés EU-szint ű támogatásának igénye.

A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram (EAP) végrehajtásának részeként ezen id őszakban
készültek el a tematikus stratégiák (levegőtisztaság-védelem - "Tiszta levegőt Európának ";
talajvédelem; növényvédőszerek fenntartható használata ; tengeri környezet védelme és
megőrzése; hulladékgazdálkodás; városi környezet; természeti erőforrások fenntartható
használata), melyek többsége alapján új jogszabály-tervezetek jelentek meg .

Magyarország 2004 . május 1-jén vált az EU teljes jogú tagjává . A többéves felkészülé s
eredményeként ezen időre a hatályos magyar környezeti joganyag összességében megfelelt a z
EU-s követelményeknek . A környezetügyet közvetlenül érintő jogharmonizációs célú új vag y
módosított jogszabályok száma 163 (ebbő l 19 törvény, 53 kormányrendelet és 91 miniszter i
rendelet) volt .

A tárgyalások eredményeként elfogadott átmeneti mentességek a fajlagosan legnagyobb
beruházási igénnyel járó témákat érintették :

Veszélyes hulladékok égetése : Egyes hazai berendezések korszerűsítése, cseréj e
(2005 . évi határidőre teljesítve) ;

Települési szennyvízelvezetés és —tisztítás : A települési szennyvízkezelésről szóló
91/271/EGK irányelv szerint minden 2000 lakosegyenérték (LE) felett i
szennyvízelvezetési agglomeráció közműves szennyvízelvezetését és II . fokú biológia i
tisztítását — érzékeny befogadók és 10 .000 LE feletti szennyvízkibocsátások esetén eze n
túlmenően III . fokozatú tisztítását — kell megoldani az el őírt határidőkre. Az átmeneti



mentesség határideje : érzékeny területeken 2008 . december 31 ., a 15 000 LE-t meghaladó
terhelésű, normál területen lévő szennyvízelvezetési agglomerációkat illetően 2010 .
december 31 ., a 2 000 és 15 000 közötti lélekszámú agglomerációkat illetően 2015 .
december 31 . A 4 000 vagy annál nagyobb lakosegyenértéknek megfelel ő kibocsátású,
meghatározott üzemekkel (az irányelv 13 . cikke alapján) kapcsolatos követelménye k
tekintetében 2008 . december 31 . (olyan biológiailag lebontható ipari szennyvizekr e
vonatkoznak, amelyek a befogadó vizekbe való kibocsátás előtt nem kerülnek település i
szennyvíztisztító telepre . (A teljesítés részletesen a 7 . TAP-ban) ;

– 50 MWh bemenő hőteljesítményt meghaladó nagy tüzelőberendezésekből származó
légszennyezőanyagok kibocsátásának korlátozása (96 nagy tüzelőberendezés nem felelt
meg a követelményeknek) . (2004. évi határidőre teljesítve) ;

– Csomagolási hulladék: Az összes csomagolási hulladék legalább 50 százaléko s
hasznosítása, illetve az üveg és műanyag csomagolóanyagok hulladékainak legalább 1 5
százalékos újrafeldolgozása (2005 . évi határidőre teljesítve) ;

Az emberi fogyasztásra szánt víz min őségéről szóló 98/83/EK irányelv szerinti elő írások
teljesítésére a Csatlakozási Szerződés az arzén, bór, fluorid, nitrit határértékek tekintetébe n
2006., illetve 2009. évi határid őket állapított meg, a végrehajtás részleteit a 3 . TAP
tartalmazza.

Magyarország EU-csatlakozásának időpontja óta olyan fontos közösségi . irányelvek jelente k
meg és az átültetésük révén a hazai jogrendszer részévé váltak, mint a környezeti káro k
megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felel ősségről szóló irányelv; az
ásványinyersanyag-kitermel ő iparban keletkező hulladék kezelésér ő l szóló irányelv; vagy az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelm i
rendszerének létrehozásáról szóló irányelv . Szintén a csatlakozást követően került elfogadásra
az árvízkockázatok értékelésérő l és kezelésérő l szóló irányelv .

Az Európai Unió tagállamává válva feladatunk lett a közösségi szakpolitika és
jogszabályalkotás folyamatában való részvétel, s ennek során általában a környezetvédelm i
szempontok érvényesítése, illetve a hazai környezetvédelmi érdekek képviselete is .

A vegyi anyagok szabályozására vonatkozóan 2006 . december 28-án elfogadott, a vegy i
anyagok regisztrálásáról, értesítésérő l, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
közösségi rendelet vitája során az Egyesült Királysággal közösen kezdeményeztük az „eg y
anyag – egy regisztráció” elvének érvényesítését . Ez minimálisra szorítja az elkerülhetetle n
állatkísérletek számát, továbbá jelent ős költségmegtakarítást jelent az összes résztvev ő
számára, mivel az el ő-regisztrációhoz kötelezővé teszi az egyszerre több gyártó vagy import ő r
általi bejelentéshez rendelkezésre álló adatok méltányos megosztását .

A 2008 . december 16-án elfogadásra került, az anyagok és keverékek osztályozásának ,
címkézésének és csomagolásának globálisan harmonizált rendszerérő l (GHS) szóló közösség i
rendelet vitája során szintén, az állatkísérletek számának csökkentésére vonatkozó állásponto t
képviseltük.

Az EU nagy hangsúlyt fektet a veszélyes vegyi anyagok speciális csoportjára, a bioci d
termékek megfelelő szabályozására, amely a valamennyi biocid hatóanyag szisztematikus
vizsgálatára irányuló közösségi szintű munkaprogram keretében zajlik . Ebben hazánk
cselekvő részt vállal, az ANTSZ keretében működő Biocid Kompetens Hatóság révén ,
(Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Kémiai Biztonsági Intézet) . A program keretébe n
döntenek arról, hogy az adott biocid hatóanyag felvételre kerüljön a biocid rendelet valamel y
mellékletébe, és ezáltal ezen hatóanyag biocid termékekben történ ő felhasználása lehet ővé
váljon. Ezek nélkül a módosítások nélkül jelentős negatív hatások érnék az ipart (az érintett

F•



vállalkozások nem forgalmazhatnák többé termékeik egy jelent ős részét), az emberek
egészségét és a környezetet (nem lennének jelen a piacon azok a termékek, amelyek töb b
káros szervezet esetében is szükségesek az ellenük való küzdelemhez) .

A bányászati hulladékokról szóló közösségi irányelv-javaslat tárgyalása során sikerült elérni ,
hogy a külszíni zagytározók cianid tartalma új létesítmények esetében már a működés
megkezdésétől kezdve nem lépheti túl a 10 ppm-es határértéket . Magyarország számára ez
különösen a nemzetközi, osztott vízgyűjtőkön működő , illetve tervezett tevékenységek
potenciális környezeti kockázatainak csökkentése szempontjából kiemelked ő jelentőségű.

Szintén jelentős eredmény, hogy az Unió Környezetvédelmi Miniszteri Tanácsa — az Európai
Bizottság javaslatával szemben 2007 . februárban minősített többséggel támogatta, hogy
Magyarország továbbra is érvényesítse a MON810 génmódosított kukoricára vonatkoz ó
védzáradékot . A döntés nyomán Magyarország fenntarthatta a 2005-ben bevezetett
moratóriumot, és nem kényszerült a genetikailag módosított kukorica köztermesztésének
engedélyezésére .

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv (vízrajzi, hidrológiai
adottságainkból következően) Magyarország számára is nagy jelentőségű , ezért a tárgyalások
során a magyar képvisel ők szorgalmazták, hogy az árvízi kockázatokra vonatkozó közös terv
vagy több koordinált közös terv készítése a Közösség területén túlnyúló nemzetközi
vízgyűjtőkerület vonatkozásában is célkit űzés legyen . A magyar javaslat beépítésre került a
tervezetbe .

A közösségi környezetvédelmi jogszabályok számos jelentéstételi kötelezettséget írnak elő az
Európai Unió tagállamai számára. Évente közel harminc, a környezetvédelmi acquis fej ezetbe
tartozó jelentés kerül megküldésre az Európai Bizottság részére döntően a közösség i
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról, illetve az azok által el őírt egyéb
adatszolgáltatási kötelezettségekrő l .

Az Európai Bizottság nyomon követi a közösségi jogi normák tagállami végrehajtását é s
hiányosság esetén megindíthatja az ún. jogsértési eljárást . A Bizottság kollégium a
Magyarország tekintetében a csatlakozást követően megközelítőleg húsz környezetvédelmi
tárgyú eljárás megindításáról döntött, melyek többsége azonban még az eljárás kezdet i
szakaszában lezárult .

Az EU környezetvédelemmel összefügg ő főbb jogalkotási eredményeit az 1 . melléklet
tartalmazza.

1 .2 .3 REGIONÁLIS ÉS KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
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2004-ben 55 ország egészségügyi és környezetvédelmi miniszterei részvételével, a WHO-va l
együttműködésben Magyarországon került sor a „Környezet és Egészség” 4. Miniszter i
Konferenciára, amely elfogadta a "Gyermek, Környezet, Egészség" — Európa i
Akciótervet (CEHAPE) . Az Akcióterv 4 kiemelt területen szorgalmaz intézkedéseket :
biztonságos ivóvízellátás, a gyermekbalesetek számának csökkentése, a légút i
megbetegedések visszaszorítása, és a betegséget, rokkantságot okozó hatások csökkentése .

Magyarország tevékeny és aktív részt vállalt az ENSZ EGB „Környezetet Európának ”
programja (EfE) keretében rendezett két — korábban említett — környezetvédelmi Miniszter i
Konferencia előkészítésében.



Magyarország minden évben részt vett a Visegrádi Négyek környezetvédelmi miniszteri
találkozóin, amelyek lehetőséget adtak az aktuális regionális és globális kérdések maga s
szintű megvitatására. Napirenden szerepelt pl . az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény;
az Espoo-i Egyezmény és a határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálata ;
természetvédelem, páneurópai ökológiai hálózat ; hulladékok országhatárokon túli szállítása ; a
privatizáció környezetvédelmi aspektusai ; a környezetvédelem gazdasági eszközrendszere ; az
EU programjainak kidolgozásában és megvalósításában való részvétel ; együttműködés a
NATURA 2000 programban ; a Kárpátok Egyezmény; a megújuló energiák környezeti
vonatkozásai és az ökoadózás . 2004-ben és 2008-ban a tanácskozás házigazdáj a
Magyarország volt .

A Duna Védelmi Egyezmény végrehajtásához kapcsolódóan Magyarország folyamatosan
részt vett a különböző testületek munkájában. 2005-ben az Egyezmény Nemzetközi
Bizottsága (ICPDR) magyar elnökség irányításával működött . Ez idő alatt megerősödött az
együttműködés a Tisza-vízgyűjtőn. Az Ukrajnában, Bosznia-Hercegovinában és Moldovában
teljesített elnöki misszió célja a nem-EU tagországok problémáinak feltárása és támogatásu k
elősegítése, a Duna-delta térség fejlesztése kapcsán kialakult érdekellentétek kezelése ,
valamint az odesszai konferencia megrendezése volt (2006) .

A Tisza-vízgyűjtő országai ICPDR miniszteri konferenciáján 2004-ben Magyarország i s
aláírta az Egyetértési Nyilatkozatot. Ennek megfelelően 2005-ben megkezdődött az integrált
vízgyűjtő gazdálkodási terv és árvízvédelmi program kidolgozása .

2007-ben Budapesten a Helsinki Konvenciókhoz kapcsolódó Felel ősségi Jegyzőkönyv
témakörében ENSZ EGB szakértői munkaértekezletre került sor a határvizeket ér t
szennyezésekért való felelősségrő l ; a meglévő jogi eszközökről, tapasztalatokról ,
lehetőségekről .

A Kárpátok Egyezményt a Kormány 2004 els ő felében hagyta jóvá . Magyarország részt vett
a részes felek konferenciáin (2006. és 2008.), aktív szerepet vállalt a „Kárpátok biológiai é s
táji sokféleségének megőrzéséről és fenntartható használatáról szóló Jegyzőkönyv”
kidolgozásában, valamint anyagi támogatást adott az ideiglenes titkárság munkájához .
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Az NKP-II időszakban Magyarország környezeti ügyekben is tovább erősítette a kétoldalú
nemzetközi kapcsolatokat, amelyek egyrészt hozzájárultak az orszá g
környezetbiztonságának er ősítéséhez, másrészt el ősegítették a korszerű környezeti ,
környezetpolitikai tervezési ismeretekre vonatkozó tapasztalatcserét, harmadrészt lehet ővé
tették regionális és globális környezeti ügyekben az álláspontok kölcsönös megismerését .

Az EU-tagság elnyerését követően más EU-tagállamokkal magas- és szakértői szinten
folytatott tárgyalások lényeges témája volt az éppen kidolgozás alatt álló újabb közösség i
környezetpolitikai programokra és szabályozási eszközökre vonatkozó egyeztetés .

Az időszak során néhány különösen kritikus ügy is felmerült . Ezek közül az alábbiakat külö n
is ki kell emelni .

Osztrák-magyar viszonylatban hosszú évek óta kritikus kérdést jelent a Rába vízmin ősége,
első sorban a folyó felső szakaszán működő bőrgyárakból eredő vízszennyezés miatt. 2007-
ben a miniszterek politikai irányításával létrejött Rába Akciócsoport elkészítette a tervezet t
intézkedéseket, felelősöket és határidőket rögzítő Rába Cselekvési Tervet és Monitorin g
programot, amelynek végrehajtását a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság keretében
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létrehozott Rába Munkacsoport felügyeli . 2008-ban a folyó teljes hosszára kiterjedő
vízminőségi felmérés készült .

2007-ben az Espoo-i Egyezmény szerinti eljárás indult a Szentgotthárdtól mintegy 1 km-re, a
heiligenkreuzi Ipari Parkba tervezett hulladékégető ügyében. A magyar fé l
következetesen, de eddig eredménytelenül kérte az osztrák felet a hulladékéget ő telepítés i
helyének felülvizsgálatára .

A tervezett drávai Novo Virje erőmű ügyében lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárá s
alapján, a magyar fél által felvetett szempontokat mérlegelve, a horvát fél végül 2007-es
döntésében nem engedélyezte az er őmű rendszer létesítését. Folyamatban van az érintett
területet is magában foglaló közös bioszféra rezervátum nemzetközi elismertetésének kérése .

2005 . január óta folyamatban van a Verespatakon tervezett aranybányával kapcsolatos
Espoo-i Egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárás . Magyarország eddig számos
fórumon kifejezte aggályát, és ellenezte a beruházás környezetvédelmi engedélyének kiadását .
A romániai eljárás jelenleg fel van függesztve, mert hiányoznak a folytatáshoz szükséges
területrendezésre vonatkozó engedélyek.

Csak részben sikerült rendezni a 2006-ban Baden-Württemberg és Bajor tartományokból
származó — illegálisan Magyarországra került — mintegy 4100 tonna hulladék
visszaszállítását . Az egyeztetéseket követően az illegális német szemét háromnegyedének
(mintegy 3000 tonna) visszaszállítására került sor 2008 végéig .

Magyarország aktív szerepet vállal a 2007-2013 időszakban EU támogatással indított, é s
jelentős környezetvédelmi fejlesztési forrásokat is biztosító határon átnyúló
együttműködési operatív programok tervezésében és végrehajtásában . A Szlovákia,
Románia, Szerbia és Horvátország viszonylatában megvalósítandó kétoldalú együttm űködési
programok, valamint a Magyarország — Szlovákia — Ukrajna — Románia négyoldalú
együttműködési program közös Irányító Hatóságát és Közös Technikai Titkárságá t
Magyarország biztosítja .

A kétoldalú kapcsolatok további fontosabb fejleményeit a 2 . melléklet összegezi .

r



IIal A KÖRNYEZETÜGY JOGI SZABÁLYOZÓRENDSZER E

A Program fő céljaival összhangban a 2003-2008 közötti id őszak jogalkotási tevékenysége a
megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésére, illetve javítására, a
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzésére, a természeti értéke k
védelmére és a környezetterhelések csökkentésére irányult . A szabályozórendszer alakulását
egyrészt a hazai társadalmi, gazdasági, környezeti változások, másrészt az EU jogalkotása
befolyásolta .

A 2003-2008 közötti időszak jelentősebb — a környezetüggyel összefügg ő — jogalkotás i
eredményei (a jogszabályok részletes ismertetését a tematikus akcióprogramok tartalmazzák) :

- Magyarország hosszú távú jövőképének megalapozása érdekében a Kormány elfogadta a
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia második olvasatát, az ország fenntarthat ó
fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól pedig országgy űlési
határozat készült . Az Országgyű lés 57/2008 . (V. 22.) OGY határozata alapján létrejött a
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, melynek elnöke az Országgyű lés mindenkori
elnöke, egyik társelnöke a Kormány által kijelölt személy (jelenleg a környezetvédelmi é s
vízügyi miniszter), további társelnökei a Magyar Tudományos Akadémia képvisel ője, az
ellenzéki pártok által delegált személy és a civil szervezetek egy képvisel ője. A Tanác s
általános feladata, hogy elősegítse a hazai fenntartható fejl ődési alapelvek, célkitűzések ,
átfogó feladatok meghatározását, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszere s
megújítását és végrehajtását, támogassa a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok
koordinálását .

A decentralizáció és a szubszidiaritás elvére építve megújult a környezeti tervezé s
rendszere . A környezetvédelmi törvény módosításának (2008 . évi XCI. törvény) célja az
országos, regionális, kistérségi és helyi környezeti tervezés közötti kapcsolat er ősítése ,
valamint az említett hierarchia-szintekhez kapcsolódó környezeti tervek tartalmi
elemeinek pontosítása volt. A fenntartható fejlődés előmozdítását szolgálta a stratégiai
környezeti vizsgálatra vonatkozó szabályozás (2/2005 . (I. 11 .) Korm. rendelet)
kidolgozása (a környezeti szempontoknak a környezetre jelent ős hatást gyakorló tervek ,
illetve programok elkészítésének és elfogadásának folyamatába történ ő integrálása) .

A társadalmi igényekre, gazdaságfejlesztési tervekre és a környezeti szempontokr a
tekintettel módosult a terület- és településrendezés szabályozása . Jelentős előrelépés volt
az Országos Területrendezési Tervr ő l szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban :
OTrT törvény) megalkotása és 2008. évi módosítása, amely meghatározza a
területfelhasználás átfogó szabályait . Az OTrT törvénnyel összhangban az Országgyűlés
elfogadta a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV .
törvényt (a továbbiakban : Agglomerációs törvény) és a 2008 . évben a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezés i
Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton-
törvény) módosításra került . A Balaton-törvény felülvizsgálatának célja többek között a z
OTrT törvénnyel való összhang biztosítása volt . Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény módosításának (2006 . évi L. törvény) eredményeként számos
garanciális rendelkezés jelent meg a területekkel való takarékos bánás és a települési



környezet védelme érdekében (pl . az új beépítésre szánt területek kijelölésének
korlátozása, településeket elválasztó „zöldgyűrű” (greenbelt) biztosítása) .

— Az emberi egészséget veszélyeztet ő , károsító hatások csökkentéséhez járult hozzá a
levegőtisztaság-védelmi, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelemme l
kapcsolatos szabályozás korszerűsítése (határértékek megállapítása, intézkedési terve k
készítésének előírása, kibocsátások ellen őrzése). Az allergén gyomnövények – kiemelte n
a parlagfű — okozta megbetegedések csökkentését szolgálta a növényvédelmi törvény
módosítása (2005. évi XXXVIII . törvény), mely a hatékonyság növelése érdekébe n
átalakította a közérdekű védekezésekkel kapcsolatos hatósági munkát . A megfelelő
életminőség további feltétele a biztonságos élelmiszer-előállítás . Ennek érdekében
egyrészt megjelent az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló 2008. évi XLVI .
törvény, mely a „szántóföldtő l az asztalig” elvnek megfelelően a termelés, feldolgozás é s
forgalmazás minden szakaszára vonatkozóan határozott meg követelményeket . Másrész t
módosult a géntechnológiai tevékenységrő l szóló törvény (2006 . évi CVII . törvény),
amely megteremtette a géntechnológiával módosított, a hagyományos módon, valamint a z
ökológiai gazdálkodással termesztett növények együttélésének (koegzisztencia) kereteit .
A természetes fürdővizek minőségi követelményeir ől és a természetes fürdőhelyek
üzemeltetéséről szóló szabályozás megújítása a vízminőséggel kapcsolatos környezet-
egészségügyi problémák csökkentéséhez járult hozzá .

- Az emberi egészség és a környezet védelmét egyaránt szolgálta a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos szabályozás korszerűsítése (pl . katasztrófavédelmi törvény módosítása a
veszélyes ipari üzemek biztonságának növelése érdekében, veszélyes anyago k
alkalmazásának korlátozása) .

A természeti erőforrások védelme és a velük való takarékos gazdálkodás ösztönzés e
érdekében több területen történt előrelépés . Megújult a term őfölddel kapcsolato s
szabályozórendszer, a termőföld védelmével összefüggő kérdések önálló törvényben
jelentek meg (2007. évi CXXIX. törvény). A Víz Keretirányelv előírásaival összhangban
számos kormányrendelet született, melyek célja a felszíni és felszín alatti vizek
minőségének és mennyiségének védelme, a szennyezések megelőzése, a biztonságos és
takarékos vízhasználat elősegítése. A Nemzeti Erdőprogram az erdők védelmének é s
fenntartható hasznosításának megalapozását szolgálta . Az ország középtávú klíma- ,
energia- és közlekedéspolitikai céljait határozza meg az Országgy űlés által elfogadott
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, a 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitika
és a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitika . A hulladékkeletkezé s
megelőzése, a hasznosítás növelése és biztonságos ártalmatlanítás el ősegítése érdekében
elkészültek a területi hulladékgazdálkodási tervek, a különböző hulladéktípusok megfelelő
kezelését biztosító jogszabályok, valamint a hulladékszállítással és -lerakással kapcsolato s
részletes elő írások.

— A biológiai sokféleség megőrzése érdekében számos jogszabály született, melyek közül a
legjelentősebbeket emeljük ki : Elkészült a közösségi jelentőségű különleges
madárvédelmi és természetmegőrzési területek kijelölése és megjelentek a Natura 2000
gyepterületek földhasználati szabályairól, illetve támogatásáról szóló rendeletek . Ezen
kívül jelentős munka folyt a védett természeti értékek fenntartását biztosító szabályok
megalkotása érdekében is (pl . természetvédelmi területek kezelési terveinek kihirdetése ,
védett állatfajok tartásáról, illetve a természetvédelmi kártalanításról szól ó
kormányrendeletek) .

A környezetkárosítás elleni fellépés megerősítése érdekében számos törvény módosult .
A Büntető Törvénykönyv módosítása szerint az illegális hulladékelhagyás, vagy kezelés



bűncselekmény, amely 3, illetve veszélyes hulladékok esetén 5 év szabadságvesztéssel
sújtható . Szigorodott és egyúttal alkalmazhatóbbá vált a természetkárosítás ,
környezetkárosítás bűntettére vonatkozó szabályozás is, az állatkínzás, orvhalászat é s
orvvadászat bűntetté vált, amely 2, illetve 3 év szabadságvesztéssel büntethet ő . Megújult a
környezetben okozott károkért való közigazgatási jogi felelősség rendje, melynek
részeként jelentősen módosult a környezetvédelmi törvény felel ősségi része, a környezet i
elemekkel (felszín alatti víz, földtani közeg, felszíni víz, természeti értékek) kapcsolato s
részletes szabályokat külön kormányrendeletek határozzák meg . Új elem, hogy már a
védett természeti értékek károsodása esetében is pontos rendelkezések szólnak a
helyreállítási kötelezettség teljesítéséről . Garanciális elemként bevezetésre került a
károkozó vagyonát terhelő jelzálogjog intézménye, amennyiben a helyreállítás i
intézkedések megtétele során azok költségeit a központi költségvetés finanszírozta .

A jogalkotás mellett fontos szerepe van a jogalkalmazás rendszeres értékelésének, a hatályos
jogszabályok alkalmazása során elért eredmények és problémák áttekintésének . A
környezetvédelmi hatóságok tapasztalatai és a bírói ítéletek alapján a következ ő területeken
voltak jogalkalmazási problémák, amelyek megoldása szükséges :

– A hulladékgazdálkodási joganyag fogalom-meghatározásai nem koherensek, gondot jelen t
a hulladék bírságolás szabályainak alkalmazása és a veszélyes hulladékok engedélyezés i
ügyében az engedélyek módosításának jogi alapja.

– Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek szabályozásán belül problémák a z
engedélyezésnél és a hitelesítők bejegyzésére vonatkozó el ő írásoknál jelentkeznek .

- A kiemelt beruházások engedélyezése során gyakran formális a szakhatóságok
közreműködése .

Eltérő jogértelmezés mutatkozik a Natura 2000 területek jogi jellegének ingatlan-
nyilvántartási feljegyzése során .

– A hagyományos engedélyezési eljárások mellett, illetve azok részeként hangsúlyosab b
szerepet kell kapni a rendszeres hatósági ellenőrzésnek.

A környezettel összefüggő ügyekben, eljárásokban a lakosság minél szélesebb körű
részvételének biztosítása és a környezeti információkhoz való hozzáférés érdekében töb b
területen történt előrelépés, ugyanakkor az Aarhusi Egyezmény céljainak megvalósítását
még számos tényező nehezíti (pl . nem egységes a hatóságok gyakorlata, elmarad a lakossági
észrevételek valódi vizsgálata és figyelembe vétele, aránytalanul magas eljárási díjak) . A
környezetvédelmi felügyelőségek többnyire betartották a társadalmi részvételre vonatkozó
szabályokat, problémák az építési vagy közlekedési hatóságok el őtt folytatott eljárásokban
való megfelelő részvétel biztosításánál jelentkeztek gyakrabban . Az Aarhusi Egyezmény
módosításának kihirdetése biztosítja, hogy a nyilvánosság vonatkozzon a genetikailag
módosított szervezetekre is . Felmérések szerint Magyarországon összességében a közérdek ű
információkhoz való hozzáférés a környezetvédelem területén a leghatékonyabb .



II.2 KŐRNYEZETGAZI)ASÁGI SZABÁLYOZÓRENnSZE R

A Program során egyrészt számos új eszköz jelent meg a megel őzés és a felelősség elveinek
érvényesítése érdekében, másrészt több gazdasági szabályozó eszköz módosult az alkalmazá s
során nyert tapasztalatok eredményeként .

A kvótakereskedelmi rendszer alapját az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeine k
kereskedelméről szóló 2005 . évi XV. törvény képezi, amely megteremtette az Európai
Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében és a nemzetközi együttműködésse l
megvalósuló projekttevékenységekben (együttes végrehajtás és tiszta fejlesztés i
mechanizmus) való hazai részvétel feltételeit . A kvótakereskedelmi rendszer (mint speciális
gazdasági szabályozó eszköz) bevezetéséhez kapcsolódva elkészült a 2005-2007 és a 2008 -
2012 közötti időszakra szóló Nemzeti Kiosztási Terv, amely meghatározza, hogy az érintet t
létesítmények az adott időszakban mennyi üvegházhatású gáz kibocsátási egységge l
gazdálkodhatnak .

Az Országgyűlés elfogadta . az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményben Részes Fele k
Konferenciájának 1997 . évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyz őkönyv
kihirdetéséről szóló 2007. évi IV. törvényt, melynek célja a Keretegyezménnyel és a
Jegyzőkönyvvel kapcsolatos jogi és intézményi keretrendszer felállítása, illetve a
működéséhez szükséges szabályok meghatározása volt (pl . a kiotói egységek mint kincstári
tulajdonban lévő vagyoni értékű jogok létrehozása és a velük való gazdálkodás megalapozása ,
a kibocsátások hiteles nyilvántartása) . A jogi háttér megteremtését követően megkezd ődtek a
kvótatárgyalások és a Zöld Beruházási Rendszer létrehozása . A Zöld Beruházási Rendszer
pályázatainak keretében lakossági épületek, illetve középületek energiatakarékossági
beruházásaihoz és energiahatékonyság-növel ő felújításához adható támogatás . A ZBR a
komplex felújításokat részesíti el őnyben, a klíma-bónusz rendszer keretében ráépül má s
energiafejlesztési pályázatokra, pl . a KEOP-ra .

A Program során a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembevételének
elősegítését szolgálta a környezetterhelési díj, az energiaadó és a regisztrációs adó
bevezetése. A környezetterhelési díjat a leveg őt, vizet és talajt terhelő kibocsátások alapján
kell fizetni, és az a költségekbe építve ösztönzi a környezetkímél ő tevékenységek elterjedését .
A villamos energiát, illetve földgázt igénybe vevő tevékenységekre kiterjedő energiaadó az
externális környezeti károk enyhítéséhez és az energiatakarékossági szempontok érvényre
juttatásához járul hozzá. A regisztrációs adó mértéke a járm űvek műszaki tulajdonságaitól é s
környezetvédelmi osztályba sorolásától függ .

A jövedéki adó környezeti szempontú módosítását jelentette a meghatározott kéntartalm ú
fűtőolajra és üzemanyagra vonatkozó magasabb, a bioüzemanyagokra pedi g
kedvezményesebb adómérték megállapítása . A gépjárműadó szabályozásban kedvezőtlen
változtatás volt, hogy 2007-t ől megszűnt a legkorszerűbb környezetvédelmi követelményeket
teljesítő személygépkocsik utáni adókedvezmény .

A környezettudatos fogyasztói magatartás kialakításához járult hozzá a külön mér őórás
locsolási díjkedvezmény, a kéttényezős ivóvíz- és csatornadíj, az egytényezős, illetve
választható módon a kéttényezős hulladékkezelési díj kialakítása .
A „szennyező fizet” és a gyártói felelősség elvek hatékonyabb érvényre juttatása érdekébe n
folytatódott a termékdíj-rendszer (darabalapú termékdíjtétel) és a különböző hulladék
típusok visszavételi rendszerének fejlesztése, mellyel további lendületet kapott a szelektí v
gyűjtés és a hasznosító-ipar. Megjelent a betétdíjról szóló szabályozás is .



A környezetvédelmi célú adók növekv ő mértékben járultak hozzá az államháztartá s
bevételeihez (2006-ban pl . mintegy 567 milliárd Ft), azonban még ma sem igazán jelent ős
tényező i az adórendszernek .

1 . táblázat : A környezetvédelmi célú adók bevételeinek alakulása, folyó áron millió Ft
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A megújuló energiaforrásból, hulladékból, illetve a kapcsoltan termelt villamosenergi a
felhasználását ösztönözte a kötelező átvételi rendszer kialakítása, amely az egyébkén t
alkalmazott átvételi árakhoz képest lényegesen kedvez őbb kötelező átvételi árat írt elő a zöld
áram átvételéhez . Az időszak folyamán megújult a villamos energiáról szóló törvény, amely
módosította a megújuló energiaforrásból, hulladékból vagy kapcsoltan termel t
villamosenergia kötelez ő átvételi rendszerét és korrigálta a korábbi átvételi rendszer azo n
anomáliáit, amelyek az értékes faanyag energetikai célú hasznosítását és a t űzifa árának
jelentős emelkedését okozták. A törvény tartalmazza az átvételi ár maximumát ,
technológiánként és energiaforrásonként azonban eltér ő kötelező átvételi ár határozható meg .

A közbeszerzési törvény módosítása lehetővé tette a környezetvédelmi követelmények ,
feltételek beépíthet őségét az eljárásba. A kormányzati példamutatás jegyében – az Európa i
Bizottság iránymutatásának figyelembevételével - 2007-ben elkészült a „Zöld Közbeszerzés" -
re vonatkozó cselekvési terv, amely 5 kiválasztott termék- és szolgáltatáscsoport
(számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, irodai papír, takarítási szolgáltatás, építés i
beruházások, gépjárművek) tekintetében határoz meg a környezetbarát beszerzések arányár a
vonatkozó célszámokat és határid őket. A közbeszerzési gyakorlatnak a fenntarthatósági
kritériumokhoz való közeledését több fórum segítette (Hungarian Business Leaders Forum, a
Regionális Környezetvédelmi Központ és a KvVM által 2008-ban rendezett Zöl d
Közbeszerzés Kerekasztal ; KÖVET Egyesület által megrendezett Zöld Iroda Nap és Zöl d
Iroda Verseny stb.). A Környezettudományi Központ elkészítette 2003-ban a „Zöl d
beszerzés”, míg 2006-ban az „Energiatudatos közbeszerzés – követend ő példák az európai
gyakorlatból” c . kiadványokat .

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a környezetvédelmi szempontok a korábbiná l
jelentősebb szerepet játszanak a hazai fejlesztéspolitikában . A 2004-ben indult első Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT-I) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programjána k
(KIOP) célja a települési környezetmin őség javítása, a természet és a vizek védelmét szolgáló
projektek megvalósítása, a speciális hulladékáramok kezelése, az árvízvédelmi biztonsá g
megteremtése, valamint az energiagazdálkodás és a közlekedés környezetbarát fejlesztés e
volt. A KIOP mellett több OP-ban is megjelentek környezeti vonatkozású elemek, így pl . a
környezetirányítási rendszerek alkalmazása vállalkozásoknál (GVOP), környezetbarát



mezőgazdálkodás, falufejlesztés (AVOP), környezeti oktatás-nevelés (HEFOP), város -
rehabilitáció, tömegközlekedés korszerűsítése, örökség- és ökoturisztikai fejlesztések (ROP)
támogatása. A környezeti szempontoknak is megfelel ő agrártermelés elterjesztését az AVO P
mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásai segítették (pl . agrár-
környezetgazdálkodás, erdőtelepítés) .

Az EU Kohéziós Alap (KA) támogatásban részesült projektek (szennyvízkezelés, település i
hulladékgazdálkodás, vasúti fővonalak korszerűsítése) közül a megfelelő előkészítést
követően számos projekt befejeződött 2008 végéig .

A 2007—2013 közötti időszakra szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „a
környezet fenntartható használata” horizontális céljának végrehajtását a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) szolgálja, azonban több operatív program is tartalma z
környezeti célú feladatokat (pl . a regionális operatív programokban (ROP) belterületi bel- é s
csapadékvíz rendezés, hulladéklerakók rekultivációja) . A környezetvédelmi szemponto k
horizontális érvényesítését segítette a programozás dokumentumainak környezeti vizsgálat a
is. Az operatív programok ütemezését, valamint az Akcióterveket a Kormány hagyja jóvá . Az
Akciótervek a rendelkezésre álló keretek felhasználását rögzítik, gördül ő tervezésse l
készülnek, felülvizsgálatukra, valamint ismételt közzétételükre 2 évente kerül sor . A tervezé s
felelősei a Munkacsoportok, amelyek az Irányító Hatóság, az érintett szaktárca és a
Közreműködő Szervezet képviselőiből állnak. Az Akciótervek alapján történik a pályázat i
kiírások, konstrukciók megalkotása . A KvVM — kapcsolódva az ÚMFT társadalm i
egyeztetéséhez — 2007 tavaszán országos népszerűsítő kampányt folytatott a KEOP
megismertetése és a források minél hatékonyabb lekötése érdekében. A KvVM Fejlesztés i
Igazgatósága 2007 óta folyamatosan tart képzéseket a pályázók, kedvezményezettek számára ,
konferenciákat szervez, és állandó konzultációs lehet őséget is biztosít a pályázatok hatékony
megvalósításához.

Az ÚMFT-vel párhuzamosan készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, amely
2007-től többek között az agrár-környezetgazdálkodást, erdőtelepítést, falufejlesztést és a
vidéki örökség megőrzését támogatja.

Az NFT-I, NVT, KA források felhasználásának bemutatását, illetve az ÚMFT és az ÚMVP
támogatási, 2007-2008 . évi pályázati lehetőségeit részletesen a III . fejezet tartalmazza.

11.3 AZ INTÉZMÉNYRENDSZER MODERNIZÁLÁS A

A Program során a közigazgatási reform eredményeként jelentősen átalakult a
környezetvédelmi feladatokat ellátó szervek rendszere, számos — a környezetvédelmi célo k
elérését is segítő — új intézmény jött létre és er ősödött a hatóságok közötti együttműködés.

2006-ra lezárult a környezet-, természetvédelmi és vízügyi feladatokat ellátó szervezete k
átalakítása: egyrészt szétvált a hatósági és a vagyonkezelő i intézményrendszer, másrészt
létrejött az „egyablakos”, integrált zöldhatóság . A környezet-, természetvédelmi és vízügy i
területi első fokú hatósági feladatok ellátása a környezetvédelmi felügyel őségek, a vízügyi
felügyeletek és az els őfokú természet- és tájvédelmi hatósági hatáskörök összevonásával a
felügyelőségekhez került, a nem-hatósági állami feladatokat (pl . vagyonkezelés, fenntartás) a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, illetve a nemzeti park igazgatóságok látják el . A
másodfokú hatósági feladatokat a 2005-t ől új néven működő Országos Környezetvédelmi ,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség látja el, kibővült feladat- és hatáskörrel . Az



intézményrendszer átalakítása mellett számos lépés történt a környezetvédelmi engedélyezés i
eljárások egyszer űsítése, hatékonyabbá tétele érdekében .

2005 és 2008 között a lakosság tájékoztatása és az ügyintézés gyorsítása érdekében a z
OKTVF-nél, a területi szerveknél, valamint négy vízügyi kirendeltségen és három civi l
szervezet keretében kiépült a Zöld-Pont Irodák Hálózata . 2005-ben a nemzeti park
igazgatóságok mellett megalakultak a Nemzeti Park Tanácsok, amelyek szakmai, tudományos
hátteret biztosítanak az igazgatóságok munkájához, és egyben segítik azok társadalm i
integrációját .

A bővülő közfeladatok megfelelő színvonalon és határidőben történő ellátása érdekében
2008-ban megkezdődött a felügyelőségek és a Természetvédelmi Őrszolgálat megerősítése
(2008 és 2010 között közel 450 fővel nő az ellenőrzési területen dolgozók létszáma) .

A környezetvédelmi és vízügyi állami feladatok ellátásának elősegítése érdekében — több
átalakítást követően — létrejött a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság .

Az uniós, illetve egyéb nemzetközi környezetvédelmi források fogadására, hatékon y
felhasználásának menedzselésére — az EU támogatás-kezelési követelményeinek megfelelően

2003-ban megalakult a Fejlesztési Igazgatóság. Az FI az el őcsatlakozási alapok (ISPA ,
Phare, LIFE), valamint az NFT-I keretében nyújtott strukturális alapok támogatásaival és a
Kohéziós Alap támogatásaival megvalósuló projektek lebonyolítását végezte . Ezze l
megalapozta, hogy az NFÜ által 2006 végén végrehajtott min ősítésen a KEOP végrehajtásár a
alkalmas szervezetként szerepeljen . A közeljövőben kialakításra kerülő energiahatékonysági
és megújuló energetikai pályázatokat tartalmazó Zöld Beruházási rendszer kezelése szintén a
FI szervezetén belül fog megvalósulni .

A Program végrehajtásához a fenti szervezetek mellett számos hatóság és intézmény járult
hozzá, melyek részletes bemutatását a tematikus akcióprogramok tartalmazzák . Az
intézmények közötti együttműködés javítása során több területen történt jelentős
előrelépés. A környezetkárosító cselekmények és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
balesetek megelőzése érdekében 2005 óta működik a Zöld Kommandó, melynek
munkájában a környezetvédelmi felügyelőségek mellett az akció céljától függően — a
katasztrófavédelem, rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, közlekedésfelügyelet, ANTS Z
szakemberei is részt vesznek . A biológia allergének csökkentését, a parlagfű elleni
védekezést is széleskörű összefogás segítette, melyben a földhivatalok, növény- és
talajvédelmi szolgálat, ÁNTSZ, munkaügyi központok, önkormányzatok mellett a civi l
szervezetek is jelentős szerepet vállaltak. Az illegális hulladékszállítás megelőzése
érdekében erősödött a zöldhatóság, a VPOP és a szomszédos országok hatóságai közt i
együttműködés. Az árvízi védekezések során is példamutató együttm űködés valósult meg a
vízügyi szervek, a katasztrófavédelem, a polgári védelem és a Honvédség között .

Az Országgyűlés 2007-ben elfogadta az állampolgári jogok országgy űlési biztosáról szól ó
törvény módosítását, és létrehozta a jövő nemzedékek országgy ű lési biztosa intézményét.
Az új ombudsman tevékenysége elősegítheti az egészséges környezethez való alkotmányos
jog hatékonyabb érvényesülését .



II.4 A KŐRNYEZETVÉDELMI IPAR FEJLŐDÉSE

A környezetvédelmi ipar a KSH adatai szerint a Program időszaka alatt folyamatosan
növekedett (többek között az EU csatlakozásból fakadó kötelezettségek teljesítése miatt) .
Magyarországon – a megfigyelésbe bevont szervezetek adatszolgáltatása alapján – a
környezetvédelmi iparba tartozó gazdasági szervezetek által értékesített termékek é s
szolgáltatások nettó árbevételének értéke a 2002 . évi 192 milliárd Ft-ról 2007-re 370 milliárd
Ft-ra növekedett . Ennek átlagosan 98%-át a közvetlen szennyezéscsökkentésre irányuló
környezetvédelmi ipar tette ki (pl . nem veszélyes szilárd hulladék gyűjtése, kezelése ,
szennyvízkezelés) .

A környezetvédelmi ipar exportértékesítése 2007-ben 73 milliárd forintot ért el, ez az összes
környezetvédelmi ipari értékesítés közel 20%-át jelentette (2002-ben közel 22 milliárd F t
volt) . A gazdasági szervezetek környezetvédelmi ipari tevékenységgel összefüggésben 2007 -
ben összesen 19,5 ezer főt foglalkoztattak, ami szintén meghaladja a 2002 . évi értéket (16 ezer
fő) .

A környezetvédelmi ipar értékesítésének mértéke régiónként ugyanakkor meglehet ősen eltérő
képet mutatott : kimagasló a közép-magyarországi régióban és relatíve magas Nyugat -
Dunántúlon; a többi régióban megközelítőleg ez utóbbi 50%-a körül alakult az értékesítés (a z
adatok 2006-ra vonatkoznak) .

A hazai környezetvédelmi ipar bővülésével megerősödő hazai kis- és középvállalkozások
számára a hosszú távú növekedés egyik alappillérét a nemzetközi piacokon való megjelenés ;
illetve terjeszkedés jelentheti . A 2007-ben elindított magyar környezetvédelmi külgazdasági
program alapeleme az erőforrások — platform-szer ű - összehangolása, azaz a kormányzati ,
vállalkozói, exportfejlesztési, valamint K+F és innovációs eszközök együttes alkalmazása .
Ennek kereteit teremti meg a 2007-ben létrejött négyoldalú együttm űködési megállapodás
(KvVM, Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége, Magyar Befektetési é s
Kereskedelemfejlesztési Ügynökség, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) .

Az európai környezet- és vízipart is a folyamatos növekedés jellemezte . Az iparág a GDP-he z
mintegy 2%-kal járul hozzá, s jelentős szerepe van a munkahelyek létrehozásában is . Az
EU25 térségben a környezetvédelmi szektor 3,5 millió fő t foglalkoztatott teljes munkaid őben .

A magyar környezetvédelmi iparban felhalmozódott tudás, a fejlett technológiák és innovatí v
megoldások alkalmazásának hazai gyakorlata nemcsak a külpiacokon való fokozottab b
megjelenés lehet őségét vetíti elő , de azt is, hogy a hazai nagyberuházásoknál, infrastrukturáli s
fejlesztéseknél a magyar környezetvédelmi beszállítók el őtérbe kerüljenek. Ennek
megfelelően a következő Program során nagyobb figyelmet kell fordítani a hazai kivitelez ői
kapacitások preferálására, a magyar gyártmányok felhasználásának ösztönzésére.



III.1 KÖRNYEZETTUDATOSSÁG NÖVELÉSE AKCIÓPROGRA M

A hazai lakosság környezettudatosságát szakértő i csoport vizsgálta 2002 folyamán . Bár a
megkérdezettek több mint fele egyetlen környezetvédelmi szervezetet sem tudott megnevezni ,
többségük mégis nagy érdeklődést mutatott a környezet- és természetvédelem iránt . Egy 2003
folyamán lezajlott másik kutatás szerint a lakosságban van cselekvési hajlandóság a
környezeti problémák megoldására, a tettekre váltás azonban jelent ős részben az oktatás és a
média hatásától függ. A környezettudatos viselkedés elterjedésének legfőbb akadályai az
ismerethiány, a pozitív minta létének vagy megjelenítésének, illetve a környezeti szempontbó l
helytelen viselkedés társadalmi elítélésének hiánya, valamint a közösségek kialakulásána k

alacsony foka és együttműködésük gyengesége volt .

A továbblépés érdekében a Program célul tűzte ki a társadalom környezettel és fenntarthat ó
fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítését és az információhoz jutás javítását, ezen
keresztül pedig a fenntarthatóbb életmód ösztönzését ; valamint a környezetpolitika i
döntésekben a felelős társadalmi részvétel er ősítését .

INTÉZKEDÉSEKÉS EREDMÉNYE K
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A környezeti nevelés és oktatás terén az volt a cél, hogy a környezeti ismeretek átadása és a
szemléletformálás a fiatalok minden korosztálya számára biztosítva legyen. Az egyik
legfontosabb eredményként említhet ő a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújított
változatának kiadása 2003-ban (civil oldalról), illetve a közoktatási törvény 2004 . évi
módosítása, mely minden iskola számára kötelezővé tette helyi környezeti nevelési és
egészségnevelési program készítését . Ennek támogatására készült és jutott el 2004 tavaszán az
érintett intézményekhez a „Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának
elkészítéséhez” című kiadvány, mely mellékletként egy CD-ROM-ot is tartalmazot t
„Ötletzsák” címmel . Az „ENSZ évtized a fenntarthatóságra nevelésért” keretében
hazánkban is megkezdődött a 2005-ben Vilniusban elfogadott regionális stratégi a
megvalósítása és 2007-ben elkészült az UNESCO „Útmutató a fenntartható fejl ődés
oktatásához” kiadvány magyar fordítása .

A különböz ő korosztályok környezettudatos szemléletének, gondolkodásmódjának átfogó é s
összehangolt fejlesztésére a KvVM Környezeti tudáslánc programot indított . A neves
szakemberek, szakmai civil szervezetek bevonásával 2007/2008-ban elvégzett elemz ő ,
módszertani és projekt megalapozó tevékenység alapján széles körű hálózatépítés kezdődött
el a környezeti nevelés valamennyi területén . Az intézmények közötti tájékozódásra ,
kapcsolatépítésre, illetve a szakmai fejl ődést segítő támogatási rendszerek elérésére alkalmas ,
internetalapú információs felület egyben lehet őséget nyújt a környezeti nevelés terén lassab b
fejlődést mutató települések, régiók folyamatos figyelemmel kísérésére, irányukban célzot t
mentor tevékenység kezdeményezésére is .

Az óvodai környezeti nevelés ösztönzésére született meg a „Zöld Óvoda” program, amely a z
óvodai nevel őmunka környezettudatos megvalósítását segíti több területen . A ;,Zöld Óvoda"
cím elnyerése érdekében 2005-ben elkészült az indikátor és kritériumrendszer . A 2006-os
„Zöld Óvoda” cím pályázati kiírást követően 2007-ben megindult a címet elnyert



intézmények hálózatba szerveződése. 2008-ban zárult második pályázat eredményeként töb b
mint 200 óvoda viseli a „Zöld Óvoda” címet. 2008-tól minden „Zöld Óvoda” címme l
rendelkező óvoda ingyenesen látogatja a nemzeti parkokat . Elkészült az óvodai mentori é s
bázisintézményi hálózat működésének szakmai anyaga, amely a Zöld óvoda hálózat
működtetéséhez nyújt segítséget . 2008 . évi fejlesztés eredményeként régiós keretek között
szerveződhetnek bázisintézmények, a gyermekkori állampolgári nevelés szakma i
megalapozását szolgálja a „Környezeti nevelés közügy” c . szakmai anyag, valamint a 30 órás
akkreditált továbbképzés és a hozzá tartozó program- és oktatócsomag az intézménye k
számára.

A közoktatás keretében az érintett minisztériumok összefogásával 2003-ban indult Erde i
Iskola Programban évente több tízezer diák vett részt környezeti nevelési programokon ,
melynek eredményeit „Erdei óvoda, iskola, környezeti nevelés” címmel 2008-ban több min t
200 pedagógus vitatta meg. A 2007-ben kidolgozott új minősítési kritériumrendszer alapjá n
minősített Erdei Iskola Szolgáltatók száma jelenleg 100 . 2008-ban megszületett a döntés az
első minősített Erdei Óvoda Szolgáltatóról . A minősített erdei iskolák infrastrukturáli s
fejlesztéseihez 2007-tő l a KEOP keretében lehetett pályázni .

Az OECD-ENSI 1986-os projektjének eredményeként létrejött nemzetközi Ökoiskola Hálóza t
hazai tagjai számára — 2008-ban már 353 hazai intézmény — a környezeti nevelés része a
mindennapi oktatásnak és az iskola működtetése is a környezeti szempontok
figyelembevételével történik . Az Ökoiskola Hálózat összefogja, információkkal ,
továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, amelyek a fenntarthatósá g
pedagógiai értékeit helyezik a működésük középpontjába .

A környezeti nevelés nemzetközi vetületei közé tartozik, hogy a hazai Öko-Klub Hálózat
határon túli magyar intézményekre is kiterjedt, továbbá uniós együttműködés keretében
elkészült a „Flupi” című környezeti nevelési oktatócsomag, mely az EU Környezetvédelm i
Főigazgatóság támogatásával magyar nyelven, az ország adottságaihoz igazítva i s
hozzáférhetővé vált . (150 óvoda próbálta ki és véleményezte a programcsomagot 2005-ben . )
Az NKP-II hatéves időszakában folytatódott Magyarország részvétele a GLOBE Nemzetköz i
Környezeti Nevelési Programban és a BISEL (Bioindikáció az iskolai oktatásban )
programban. A 30 középiskolát összefogó GLOBE program bázisiskolája a kiskunhalasi Bib ó
István Gimnázium, mely 2008-ban öt évre nyerte el a megtisztel ő címet. A nagy hagyományú
környezet- és természetvédelmi tanulmányi versenyek (pl . Kaán Károly Országos Természet -
és Környezetismereti Verseny, Herman Ottó Országos Biológiai, Teleki Pál Országo s
Földrajz-Földtani Tanulmányi Verseny) évente több mint 35 ezer tanulót és mintegy ezer
tanárt aktivizáltak . A 2003-ban elindult „Zöld Suli” program célja, hogy ösztönözze a
diákokat és az intézményeket a szelektív hulladékgyűjtésre. 2008-ban elindult a „Mérd az
időt” program, melynek célja, hogy a résztvevő diákok új, természeti ismeretek birtokába
jussanak, és értékes tapasztalatokat szerezzenek a környezeti mérések terén . Saját településük ,
városuk, életterük megfigyelésével felismerjék az emberi tevékenység következményeit, íg y
ösztönözve körükben a tudatos, a környezet iránt felel ős gondolkodás kialakulását . A
meteorológiai versenyben a csapatok több hónapon át építik a m űszereket, mérik és rögzítik
az időjárási adatokat, figyelik az érdekes légköri eseményeket .

2007-ben elindult a Duna Ismerettár környezetvédelmi tanulmányi verseny . A Duna Védelm i
Nemzetközi Bizottság által 5-13 . évfolyamos tanulók és tanáraik részére kidolgozot t
interaktív ismerettár célja, hogy a gyermekeket fogékonnyá tegye a Duna-térség természet i
kincsei iránt, és felébressze bennük a folyó értékeinek megvédésére és fenntartható
használatára irányuló törekvést . Az előzőek mellett más szervezetek is aktívan hozzájárultak a
tudásszint- növeléséhez (pl . Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett Országo s
Diákvegyész Napok) .



A gyermekek és a pedagógusok motivációját a rajz/fotó/esszé/film készítésére kiírt hazai és
nemzetközi gyermekpályázatok erősítik, melyek egy része az évente megrendezendő zöld
jeles napokhoz kötődik.

A szakképzés ágazati átalakításának megfelelően HEFOP támogatással jött létre az új ,
kompetencia alapú, modulszerű képzés és elkészült az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) .
Az OKJ-nek megfelelően a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felel ősségi körébe tartozó
szakképesítések esetében megjelent a szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei t
meghatározó 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet . A tárca 2008-ban tette közzé az iskolákban
megvalósítható szakképzések központi programját, melynek alapján lehet ővé vált az új
rendszerű szakképzés megkezdése a 2009/2010 oktatási évben. Az iskolákban megvalósul ó
környezeti szakképzés eredményeinek bemutatását, a diákok és pedagógusok munkájának
elismerését segítette a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Versen y
évenkénti megszervezése . 2008-ban 45 középiskolában folyt környezet-, természetvédelmi és
vízügyi szakképzés . A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a környezeti szemlélet
és a fenntarthatóság elveinek a szakmai nevelő/oktató munkában történő érvényre juttatása
érdekében 2006-ban létrehozta a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatot, amely közel
100 taggal működik.

A Magyar Universitas Programról, valamint az új fels őoktatási törvény koncepciójáról szól ó
1068/2004 . (VII. 9.) Korm. határozat és a fels őoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX törvén y
alapján a magyar felsőoktatásban az NKP-II időszakában került sor a többciklusú bologna i
képzési szerkezet bevezetésére . Ennek során a hagyományos egyetemi és fő iskolai képzést az
alapképzés, a mesterképzés, illet ő leg a PhD képzés egymásra épülő , új rendszere váltotta fel,
amely a szakok szerkezetében jelentős változásokat eredményezett . 2008 végéig osztott
képzésben 133 új alapképzési, 214 új mesterképzési, és 17 egységes, osztatlan mesterképzés i
szak jött létre, amelyeknek képzési, valamint kimeneti k ővetelményeit az alap- é s
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM
rendelet határozza meg .

A környezetvédelem szempontjából elsősorban az agrár- és a természettudományo s
képzésben indított új szakok jelentősek. Alapképzésben 15 agrár- és 7 természettudományi,
mesterképzésben pedig 18 agrár- és 17 természettudományi szak jött létre . De más területeken
is indultak a környezetvédelmi tevékenység szempontjából fontos képzések, így például a
műszaki vagy a gazdaságtudományi területen . Az új bolognai típusú képzések tananyagainak
kidolgozása már 2005-öt követ ően megkezdődött. A tananyagok korszerűsítése kapcsán
komolyabb lehetőséget az UMFT TÁMOP 4 . prioritásainak projektjeihez rendelkezésre áll ó
források biztosítanak.

A képzési rendszer átalakításán kívül a felsőoktatás számára jelentősek voltak a KvVM 2003 -
ban és 2004-ben indított környezetvédelmi akciói is (például a kiemelked ő szakmai
színvonalú környezet-és természetvédelmi témájú szakdolgozatok alkotóinak díjazása,
környezettudományi tanulmányi ösztöndíj létesítése, terepgyakorlatok támogatása stb .),
melyek finanszírozása a Környezetvédelmi Alap Célel őirányzat terhére történt . Az Alap
megszűnését követően e kezdeményezések megvalósítását részben pótolják a KvVM 2004 ót a
működő Zöld Forrás pályázatai, amelyek a civil szervezetek környezet- és természetvédelm i
programjainak támogatását szolgálják, köztük egy-egy fels őoktatási intézményhez kötődő
civil szervezetét is .

Az NKP-II időszaka alatt a felsőoktatásban folyamatosan (kétévente) megrendezésre került az
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, amely 1988-ban jött létre a
környezetvédelemért felelős miniszter kezdeményezése alapján . A későbbiekben az Oktatás i
Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia és más szervezetek is csatlakoztak a



konferencia támogatásához . 2006-ban az Eszterházy Károly F őiskola adott otthont a 10 .
Diákkonferenciának, 2008-ban pedig a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai
Kara volt a rendezvény házigazdája. A konferencián általában jelent ős számban vettek részt a
hazai és határon túli felsőoktatási intézmények, s hallgatóik több száz pályam űvet készítettek
és nyújtottak be . Mindezek mellett 2007-ben elindult az „Öko-klubok a fels őoktatás i
intézményekben” elnevezésű program. 2008 végére már 11 ilyen klub működött az
intézményekben (www. okokl ub. org) .
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A környezeti ismeretek b ővítése, a széleskörű tájékoztatás a lakosság szemlélet- és
értékrend-formálásának alapja. A környezeti ismeretek célzott és megfelelő terjesztése
érdekében szükséges a társadalom környezettel kapcsolatos értékrendjét és szükségleteit
nyomon követni, a környezettudatosság mérésének módszereit és eszközeit fejleszteni .
Ezt erősítette meg egy 2008-ban végzett kutatás is, mely szerint a „lakosságban erőteljes
kommunikáció hiányában csekély mértékben tudatosulnak valamely természeti jelenség vag y
az emberi tevékenység közvetett, illetve hosszú távú hatásai” . A 2005-ös kutatás szerint „ a
lakosság az aktuális - azaz a média reflektorfényébe állított - környezetkárosító faktoro k
súlyát érzékeli leginkább” .

A hazai természettudományi múzeumi intézmények, állatkertek, arborétumok, botaniku s
kertek, nemzeti parkok fontos szerepet töltöttek be a felnőtt társadalom környezeti
ismereteinek fejlesztésében . A szabadidős környezet- és természetbarát tevékenységek
elterjesztése érdekében FVM támogatással folytatódtak a parkerd ők és az erdei vasuta k
fejlesztési és rekonstrukciós munkálatai . A GyISM a természetjárás infrastruktúrájána k
javításához, a KvVM pedig természet- és környezetvéd ő táborok, valamint a környezet- é s
természetvédelmet népszerűsítő , helyi és regionális rendezvények szervezéséhez biztosított
támogatást. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek környezeti kultúrájának fejlesztését
szolgálta 6 nemzeti parkban a „Magyarországi cigányság bevonása a hazai védett
erdőállományok és más védett természeti területek környezet- és természetvédelmébe” című
program. A 2007 elején indult „Magyar-magyar Zöld Program” célja a határon túli területe k
lakossága környezettudatosságának erősítése .

A környezeti szemléletformálás speciális területét jelenti az egy-egy ágazat munkavállalói
számára rendezett tájékoztató, továbbképzés . A környezeti szempontok ágazati integrációj a
keretében folytatódott a Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottainak
továbbképzése, a NATO Környezetvédelmi Kiképzési Munkacsoportjában való aktí v
részvétel. A honvédelmi ágazatban a természetvédelem, vízvédelem, havaria események é s
hulladékgazdálkodás témakörben tájékoztató anyagok, oktatófilmek készítése szolgálta a z
állomány környezettudatos tevékenységének fejlesztését .

A környezetvédelmi tömegkommunikáció fejlesztése érdekében a KvVM és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram rendezvények szervezését, tájékoztató műsorok készítését, valamint
környezet- és természetvédelmi folyóiratok megjelenését támogatta ; a Környezetvédelmi
Újságírók Társasága üzemeltette a Greenfo (wWW.greenfo.hu) honlapot. A média által
közvetített információkon belül az elrettentő („hírértékű") bemutatás helyett a jöv őben a
példaértékű , pozitív tudást nyújtó információkat kell el ő térbe helyezni .

További feladatot jelent megfelel ő kiadványok, oktatásban felhasználható tankönyve k
kidolgozása, amelyek az eddiginél hatékonyabban és napra készebben mutatják be é s
közvetítik a legújabb környezetvédelmi eredményeket . Ennek megoldása a környezetvédelmi ,
illetve természettudományos területeken jártas szakemberek intenzívebb bevonását igényli .



A környezeti információhoz való hozzájutás és ennek eredményeképpen a környezeti célo k
megvalósításában való társadalmi együttműködés erősítésének érdekében a Program célu l
tűzte ki a környezeti és fogyasztóvédelmi tanácsadó és információs szolgálatok tovább i
bővítését, valamint olyan bemutató létesítmények, oktató-látogató központok kialakítását ,
amelyek – elsősorban a nemzeti parkok területén – a természetvédelem, a tudományos kutatá s
és ismeretterjesztés, különféle korosztályoknak szóló oktatás bázisaiként m űködhetnek .
2005-ben a lakosság tájékoztatása, az ügyintézés gyorsítása érdekében megkezd ődött a Zöld-
Pont Irodák Hálózatának kiépítése a korábban már működő irodákra építve, számukat
folyamatosan bővítve. 2008 végén a KvVM Közönségszolgálati Irodáját, továbbá a terület i
szerveknél, a vízügyi igazgatóságoknál, az OKTVF-nél létrejött és további három irodá t
tömörítő Zöld-Pont Irodák Hálózata már 40, a civil szervezetek által működtetett Környezet i
Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) 16 taggal látott el lakossági tanácsadást . Évente
15-20 000 ügyfél kereste fel a központi Zöld-Pont Szolgálatot, egy nagyságrenddel nagyob b
forgalom volt a Zöld-Pont irodák egészénél, és 40 ezer körülire tehet ő a civil szervezetek álta l
működtetett irodák megkereséseinek száma. A nemzeti parkoknál működő látogatóközpontok,
a környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok mellett a KvVM és a KSH által önállóa n
és . együttműködésben készült kiadványok is a társadalmi részvételt, a környezeti
információhoz jutást szolgálták . (Pl . ;,Hazánk környezeti állapota 2005", „Adatok hazán k
környezeti állapotáról 2006”, nemzetközi együttm űködés keretében az OECD Környezeti
adattár magyar nyelv ű kiadása.)

A megfelelő tájékoztatáshoz fontos, hogy rendelkezésre álljanak a naprakész, ponto s
környezeti adatok . A környezeti adatok nyilvántartásának és kezelésének, valamint a
környezeti információkhoz jutás rendjének szabályait a 311/2005 . (XII . 25 .) Korm. rendelet é s
a 78/2007 . (IV. 24 .) Korm. rendelet határozza meg .

Elkészült a hazai és nemzetközi környezeti adat- és információáramlás korszerű számítógépes
hátterén működő Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR). Az OKIR
valamennyi jogszabályokban el őírt környezet- és természetvédelmi adatgy űjtést és
adatfeldolgozást összefogja, ezáltal országosan egységes információs rendszert biztosít . Az
OKIR tartalma web-en a nyilvánosság számára is elérhet ő (http://okir.kvvm.huI), a jelenlegi
bemutató üzemmód a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztésre kerül . Befejeződött a
területi „zöldhatóságok” egységes arculatú honlapjainak kialakítása, melyek folyamatosan
bővülő elektronikus környezeti tartalommal segítik a társhatóságok tevékenységét, valamin t
– a Zöld-Pont Irodákhoz kapcsolódva – a gazdálkodók és a lakosság eligazodását a környezet i
ügyekben, továbbá előkészítve az „egyablakos” ügyintézést . Emellett megtörtént a vidéki
telephelyek (felügyelőségek, nemzeti parkok) csatlakoztatása az elektronikus kormányzati
gerinchálózathoz .

A szakterületi információs és tájékoztató rendszerek közül kiemelendő a felszín alatti
vizes (FAVI-KÁRINFO), a légszennyezettségi, az új hulladékgazdálkodási (HIR), a
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR), valamint a nagy tavaink (Balaton, Velencei -
tó, Tisza-tó) állapotáról szóló tájékoztató rendszer . Hazánk 2003-ban önként és 2006-ban már
az EU tagországaként vett részt az EU EPER adatszolgáltatásban, mely az Aarhus i
Egyezmény szerint fokozatosan kiépítendő Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítás i
Nyilvántartás (PRTR adatbázis) első szakaszának tekinthető . Elkészült az EPER/PRTR
rendszer adatait bemutató weboldal, az IPPC és az EMAS honlap, valamint megkezdte
működését az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszer. Az információs rendszerek
fejlesztését esetenként forráshiány lassította .

Megtörtént a védelmi ágazat tárcaszintű környezeti adatgazdálkodási rendszerének (H M
Környezetvédelmi Információs és Adatgazdálkodási Rendszer) kialakítása, valamint a



Magyar Honvédség használatában lév ő ingatlanok környezetvédelmi vonatkozású adatainak
összegyűjtése és egységes szerkezetű feldolgozása.

A felmérések mind 2005-ben, mind 2008-ban sajnos azt mutatták, hogy a hiányos vagy hibá s
környezet- és természetvédelmi információk következtében a lakosság körében sok alaptala n
hiedelem él, amelyeket – az erőfeszítések ellenére – még nem sikerült megszüntetni . A
környezet- és természet állapotának megóvása fő leg akkor kap támogatást, ha a tevékenysé g
azonnali gazdasági eredménnyel is jár. Átfogó környezettudatos gondolkodás hiányában
nagyobb az ellenállás akkor, ha a tevékenység a lakosság megszokott kényelmi feltételeit i s
befolyásolja. Ha a környezet és természet védelme többlet ráfordítást is igényel, a hajlandósá g
egyenes arányban áll a megkérdezettek gazdasági-társadalmi státuszával .
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A Kormány által 2007 júniusában második olvasatban elfogadott Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Stratégia kiemelt prioritási területe a fenntartható fogyasztási szokáso k
elterjesztése és az ehhez szükséges oktatás, nevelés és szemléletformálás . A 2015-ig tartó
időszakra szóló konkrét javaslatokat a REC és a KvVM együttműködésében készített
Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások keretprogra m
(http ://www. rec. hu/hftf/keretprogram) tartalmazza . Intézményi szintű eredményne k
tekinthető, hogy 2003-ban létrejött „Hálózat a Fenntartható Termelésért és
Fogyasztásért” .

A fenntartható egyéni, családi életmód- és háztartásvezetési szokások elterjedésének
támogatása érdekében számos környezet- és természetvédelmi céllal bejegyzett társadalm i
szervezet és alapítvány programja kapott támogatást a Nemzeti Civil Alapprogram, a Phare
Access program és KvVM forrásokból . A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok, valamint ezek terjedését el ősegítő mintaprojektek
támogatása 2007-től a KEOP keretében is lehet ővé vált. Emellett a KEOP a középületek és
más, nagy látogatottságú intézmények környezetbarát átalakításához is pályázati
lehetőséget biztosít .

A fogyasztók választását segítik a cégek és a termékek környezeti minősítése, azaz a
környezeti minősítési és címkézési rendszerek A nemzeti környezetbarát védjegy rendszer
keretében az Értékelő és Minősítő Bizottság 53 termékcsoportra fogadta el a min ősítés i
követelményeket, ezzel teljesült az NKP-II 2008-ra meghatározott célkitűzése
(50 termékcsoport). 2008 végéig 47 vállalat 467 terméktípusa rendelkezett a nemzet i
környezetbarát védjegy használatának jogával . A környezetbarát termékek használatának
ösztönzését szolgálja a termékdíjkedvezmény, melyet azon adózók alkalmazhatnak, aki k
terméke rendelkezik környezetbarát termék védjeggyel .

Az EU csatlakozás óta Magyarország az EU ökocímke min ősítő rendszert és a nemzet i
környezetbarát termék minősítést egyaránt működteti, a koordinációs feladatokat a
Környezetbarát Termék Kht . látja el . Az EU ökocímke rendszerben 26-féle termékcsoportban
lehet pályázni és 2008 szeptemberében 657 cég mintegy 3000 terméke viselte az EU-Virág
megkülönböztető jelzést (www.eco-label.com) . Magyarországon eddig 3 szervezet nyerte el
az EU ökocímkét. Az EMAS (Európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer )
célja a vállalatok és más szervezetek ösztönzése, hogy önkéntes alapon tegyenek lépéseke t
környezeti teljesítményük javítása érdekében. 2006-ban hazánk EMAS díjban részesült, mive l
az új EU tagállamok közül az év folyamán itt regisztrálták a legtöbb új vállalatot, amely a z
EMAS rendszert bevezette és hitelesíttette . 2008 végéig 17 szervezet 21 telephelye (köztü k
több =ínkormányzat) nyerte el az EMAS minősítést Magyarországon, amellyel az új
tagországok között a második helyen állunk .



Az EMAS, a környezetbarát védjegy és az ökocímke népszerűsítése érdekében több ismertet ő
kiadvány jelent meg . Az ökocímke és EMAS szakmai honlapok az EU csatlakozás ót a
folyamatosan aktuális információval látják el az érdekelteket a min ősítő rendszerekről, és a
minősítések helyzetéről . Az ISO 14001 környezetirányítási rendszer és az EMAS bevezetésé t
a kis- és középvállalkozásoknál az NFT GVOP, valamint 2007-től az ÚMFT GOP i s
támogatja .

A termékorientált szabályozási gyakorlatok el őmozdítása érdekében az Európai Bizottsá g
2003-ban megalkotta az Integrált Termék Politikát . Elsődleges célja, hogy minimalizálja a
termékek környezeti hatásait a termék egész életciklusában, és olyan akciókat dolgozzon ki ,
amely hatékony környezetvédelmi szempontból . Az Integrált Termék Politika 3 nag y
csoportra osztja fel az ösztönzőket: zöld fogyasztás, zöld termelés, egyéb eszközök . Ezeken
belül konkrét eszközöket nevez meg, úgy mint környezettudatos terméktervezés ,
közbeszerzés, szabványosítás, vagy a kutatás és fejlesztés . A KvVM részt vesz az ez irányú
szakmai feladatok ellátásában és a tagországok, szakértő szervezetek által bemutatott
eredmények közzétételében.

A tisztább termelési módszerek elterjesztését konferenciákkal, kiadványokkal, képzésekke l
és projektekkel szolgálja a Corvinus Egyetemen m űködő Tisztább Termelés Magyarország i
Központja . A „tiszta technológiák” elterjesztését az EGT/Norvég Finanszírozás i
Mechanizmus 2008-ban anyagilag is támogatta . Továbbá 2008-ban GOP támogatássa l
beruházások indultak a kis- és középvállalkozások technológiáinak környezeti szempont ú
átalakítására .

Az Integrált szennyezés-megel őzés és csökkentésrő l (IPPC) szóló irányelv végrehajtását
elősegítendő az EU Bizottság eddig 33 angol nyelvű BAT Referenciadokumentumot (BREF )
készíttetett el, amelyek alapján 2008 végéig 13 magyar nyelv ű nemzeti BAT-útmutató jelent
meg az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazásának el ősegítésére. 2008. január 15-én
megjelent az irányelv újrakodifikált változata, amely magában foglalja az irányelv minde n
korábbi módosítását, valamint néhány nyelvi pontosítást, azonban az irányelv lényege ne m
változott, és nem sérti az új, Ipari Kibocsátásokról szóló irányelv-tervezetet sem . A főként
levegőtisztaság-védelmi jogszabályokat magába foglaló, és az ipari tevékenységekbő l
származó kibocsátások költséghatékonyabb és várhatóan egyszer űbb szabályozásáról szól ó
irányelv-tervezet egyeztetése 2008-ban elkezdődött, mely munkában Magyarország
folyamatosan részt vesz . A hazai nyilvántartás szerint 2008 februárjában 974 meglévő
létesítmény tartozott az IPPC-köteles körbe, ezek közül 931, azaz 96 százalék kapott egysége s
környezethasználati engedélyt . A Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartásró l
(PRTR) szóló ENSZ EGB Kijevi Jegyzőkönyv ratifikálása még nem történt meg . 2008 végéig
az EU és 12 tagország ratifikálta a Jegyzőkönyvet, a hatályba lépéshez még további öt
tagország ratifikációja szükséges. Magyarország megtette a ratifikációhoz szükséges kezdet i
lépéseket . A kapcsolódó rendelet tervezete elkészült, és megkezd ődött a szakterületi
adatbázisok szükséges módosítása .

A vállalatok környezeti teljesítményének javítását szolgálja továbbá a KÖVET Egyesület
által 2001 óta meghirdetett Környezeti Megtakarítási Díj (mellyel azokat a vállalati
intézkedéseket jutalmazzák, amelyek egyszerre óvják a környezetet és hoznak gazdaság i
hasznot a cégeknek), valamint a Deloitte által közép-kelet európai vállalatok számára szinté n
2001-ben alapított „Zöld Béka” díj (mellyel a legjobb éves környezeti vagy fenntarthatóság i
jelentéseket készítőit jutalmazzák azzal a céllal, hogy a vállalatok szemléletmódjána k
változásához hozzájáruljanak) . Speciális területen, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése teré n
mérhették össze tudásukat immár második alkalommal azok a vállalatok, melyek az Európa i
Energiabajnokságra neveztek be . A hazai verseny – melyre három önkormányzat és öt cé g
jelentkezett – eredményhirdetésére 2008-ban került sor .
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A kutatás-fejlesztés területén a környezeti szempontok erősítése érdekében a KvVM
közreműködött a kutatási és technológiai innovációs törvény megalkotásában, a Kormán y
középtávú tudomány-, technológiai és innováció-politikai stratégiája alapján készül t
intézkedési terv kidolgozásában és az EU 7 . Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstráció s
Keretprogramjának megvalósításában (CIRCLE ERA-Net és BiodivERsA ERA-Net kutatá s
koordinációs projektek keretében) . 2003-ban elkészült „A környezetvédelmi ,
természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai” c . középtávú
koncepció, mely bemutatta a környezet-, természetvédelem és vízügy akkori helyzetét, a
megelőző 5 év jelentős eredményeit, továbbá kijelölte a következő évek fejlesztéseinek
irányát (http://www.kvvm.hu/cimg/documents/kfkoncmagyar.pdf) . A környezeti kutatás-
fejlesztés ösztönzése érdekében az NKTH és az Országos Tudományos Kutatás i
Alapprogramok pályázati lehetőségei révén számos környezetvédelmi projekt részesül t
támogatásban (éghajlatváltozás vizsgálata, tájrehabilitációs eljárási rendszer, ökológia témáj ú
projektek, bioenergetikai innovációs projekt, biodízel gyártás lehet őségeinek vizsgálata stb .).

Évente került sor a Környezetvédelmi Innovációs-díj és a Gábor Dénes-díjak odaítélésére, a z
Innovációs Környezetvédelmi Ifjúsági Verseny megrendezésére, emellett a KvVM a Magya r
Feltalálók Egyesülete koordinálásával kétévente környezetvédelmi találmányokat részesítet t
támogatásban . A KvVM-MTA Együttműködési Megállapodás keretében a 2003-2007
közötti időszakban 287 millió Ft támogatási összeggel három komplex projekt végrehajtásár a
került sor. A Környezetállapot értékelési projekt részeként szakterületi adatbáziso k
harmonizációja, szakterületi indikátorok kiválasztása történt . A Fenntartható vízgazdálkodás
projekt keretében az EU Víz Keretirányelv megvalósítását támogató eredmények születte k
(minősítési módszerek kidolgozása, a természeti erőforrások takarékos használatának
kutatása). A Globális éghajlatváltozás VAHAVA projekt alapozta meg a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozását . Folytatódott hazánk részvételével a környezeti é s
egészségnevelés, valamint a biológiaoktatás területén végzett nemzetközi kutatá s
(BIOHEAD) . 2006-ban elkészült a „Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügy i
tárcaszintű kutatások 2001-2004.” című annotált bibliográfia. A környezetvédelmi
technológiákkal kapcsolatosan a Bizottsággal közösen Magyarország rendezte meg az V .
Európai Öko-innovációs Fórumot Budapesten, ahol a résztvev ők magas aránya bizonyította,
hogy Magyarország jelent ős innovációs potenciállal rendelkezik ezeken az új területeken .



III.2 ÉGHAJLAT VÁLTOZÁSI AKCIÓPROGRA M

Az emberi tevékenység hatására bekövetkező éghajlatváltozás veszélyének kezelése, káro s
következményeinek mérséklése csak hatékony nemzetközi együttm űködés keretében
valósítható meg. Ezen felismerés égisze alatt született meg az Éghajlatváltozás i
Keretegyezmény és annak Kiotói Jegyzőkönyve, amelyek kidolgozásában Magyarország
aktív szerepet vállalt . A globális célkitűzésekkel is összhangban az NKP-II id őszakának egyik
kiemelt célja volt a klímaváltozást el őidéző üvegházgázok kibocsátásának szabályozása, a
változások hatásaira való felkészülés, illetve az ezekhez szükséges keretek megteremtése,
megerősítése .

Az éghajlatváltozás problémája mellett ezen akcióprogram tartalmazta az ózonréte g
védelmével és a nagy távolságra eljutó levegőszennyező anyagok kibocsátásának
csökkentésével összefügg ő feladatokat . E környezeti folyamatok részben kapcsolódnak az
éghajlatváltozás problémaköréhez, továbbá a kibocsátási források tekintetében is több közö s
terület van. Ez utóbbiak kapcsán a két leginkább meghatározó ágazat az energiagazdálkodá s
és a közlekedés, s emiatt az ezekkel kapcsolatos tendenciákra, illetve intézkedésekre külön is
kitér e fejezet .

Bár a legjelent ősebb problémát az üvegházhatás erősödése jelenti, az NKP-II-ben, illetv e
ebben az akcióprogramban foglalkozni kellett mind a sztratoszférikus ózonréteget károsít ó
anyagokkal, mind a légköri eredetű savasodás megelőzésével kapcsolatos intézkedésekkel is .

INTÉZKEDÉSEK. ÉS EREDMÉNYEK
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Magyarország középtávú klímapolitikájának cselekvési irányait a Nemzeti Éghajlatváltozás i
Stratégia jelöli ki . Elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotó i
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény (2007. évi LX. tv.) írja elő a 2008-
2025-ös időszakra . A stratégiát a Parlament 2008-ban fogadta el (29/2008 (III . 20.) OGY
hat.) . A dokumentum legfontosabb elemei közé tartozik a nemzetközi kötelezettségekne k
megfelelő kibocsátás-csökkentés és megelőzés, továbbá a klímaváltozáshoz val ó
alkalmazkodás, valamint az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása .

A stratégia végrehajtása érdekében két évre szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Program készül .
A stratégia tudományos megalapozását „A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok”
címmel (VAHAVA) folytatott kutatási projekt adta .

Az ország nemzetközi együttm űködésbő l fakadó alapvető kötelezettsége a 2005 . február 16 -
án hatályba lépett Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása . A Jegyzőkönyv, amelyhe z
Magyarország 2002-ben csatlakozott, az 1985-1987-es időszak átlagához viszonyítva 2012-i g
6%-os kibocsátás csökkentést ír elő . A teljesítés jogszabályi hátterét a 2007 . évi LX. törvény
teremtette meg . A vonatkozó rendelkezésekkel összefüggésben megkezdődött a hazai
kibocsátás csökkentési szakpolitikák előmozdítása; a Kiotói Jegyzőkönyv alapján keletkez ő
kibocsátható mennyiségi egységekkel kapcsolatos szabályok megfelel ő kezelése; a Zöld
Beruházási Rendszer felállítása; nemzetközi tárgyalások a kiotói egységek értékesítésérő l ;
felkészülés a 2012 utáni hazai kibocsátás csökkentésre ; aktív részvétel a 2012 utáni
nemzetközi kibocsátás-csökkentési rendszer kialakításában .



Mind a kibocsátások alakulásában, mind a klímaváltozás okozta hatásokra való felkészülés
folyamatában jelentős szerepet játszik a lakosság fogyasztói magatartása. A KvVM 2008-ban
Klíma .Program elnevezéssel akciósorozatot indított, amelynek célja, hogy a lakosságot, a
politikai és a gazdasági döntéshozókat környezettudatos – klímatudatos – magatartásra
ösztönözze .

A klímapolitika szempontjából kiemelked ő jelentősége van az energiagazdálkodásnak és a
közlekedés politikának . Mindkét terület fontosabb fejleményeit külön is bemutatja e fejezet .
Az előbbi legfontosabb stratégiai és szabályozási keretei az alábbiak .

Az energiatakarékossági erőfeszítések jogi alapját a 1107/1999 . (X.8.) Korm. határozat
teremtette meg, amely az energiatakarékosságot, és 2010-ig a 75 PJ/év energiafogyasztást ,
mint elérendő célt irányozta elő (Magyar Energiahatékonysági Akcióterv, 2007) . Ennek
teljesítése érdekében indult 2000-ben a Nemzeti Energiatakarékossági Program, amely a
fogyasztók és a távhőszektor energiatakarékossági beruházásainak megvalósítását közvetle n
támogatásokkal és kedvezményes kamatozású hitelekkel segíti .

Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve el ő írta, hogy a tagállamok 2007-201 6
között összesen 9% energia megtakarítást érjenek el, amelynek viszonyítási alapja az orszá g
CO 2 kereskedelemtő l független energiafelhasználása . Ennek teljesítése érdekében készült el a
2008-2016 időszakra szóló Magyar Energiahatékonysági Cselekvési Terv .

Az NKP-II végrehajtásának hat éve során megújult és kibővült az energiaszektort érintő
stratégiai keret, amelynek fő elemei Magyarország Energiapolitikája 2007-2020 és a
magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2008 -
2020 közötti stratégia. Az utóbbinak fő célja, hogy Magyarországon a megújuló
energiaforrások felhasználása a 2006 . évi 55 PJ-hoz képest 2020-ra elérje a 186,3 PJ-t (ami az
egyidej ű összes energiafelhasználás 15%-át jelentené) .
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Az éghajlat-politikai szempontból kiemelt feladatok túlnyomórészt a Kiotói Jegyzőkönyv
végrehajtásához és az EU emisszió kereskedelmi rendszerének működéséhez kapcsolódtak.

Magyarország az Éghaj latváltozási Keretegyezmény Részes Feleként, az Éghajlatváltozás i
Kormányközi Testület (IPCC) által kidolgozott módszertan alkalmazásával évr ől évre
elkészíti az üvegházhatású gázok kibocsátási leltárát, és azt a kapcsolódó jelentéssel együt t
benyújtja az ENSZ számára. A leltár elsődlegesen a Kiotói Jegyzőkönyv által felsorol t
üvegházhatású gázokat – széndioxidot (CO 2), metánt (CH4), dinitrogén-oxidot (N20),
fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k), perfluor-karbonokat (PFC-k) és kén-hexafluorido t
(SF6) – tartalmazza . Az ÜHG leltár az 1985-1987-es bázisidőszak, majd az évenkénti nettó
(kibocsátás nyel őkkel) és bruttó (kibocsátás nyel ők nélkül) kibocsátás értékeit tartalmazza .

A legjelentősebb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid a magyar leltárban az összes kibocsátás
76%-áért felelt 2007-ben. Fontos megemlíteni, hogy a közlekedésb ől származó CO 2
kibocsátás a beszámolási időszak alatt folyamatosan növekedett, egyre nagyobb arány t
képviselt a teljes hazai kibocsátáson belül . A lakossági, kommunális szektor az összes hazai
energia-felhasználásnak mintegy 60%-áért felel, és a felét adja az energia-végfelhasználó k
CO2 kibocsátásának. Az energia-végfelhasználáshoz kapcsolódó CO 2 kibocsátás 1998 és 200 5
között jelentősen, csaknem 20%-kal növekedett . Azóta, döntően az enyhébb téli időjárásnak
köszönhetően, jól érzékelhetően csökkent. E csökkenés középtávú hatása, tartóssága a
következő évek adatai, trendje alapján lesz megítélhető . Ebbő l adódóan az éghajlatváltozás
mérséklésére irányuló politika számára a közlekedés, valamint a lakossági és a kommunáli s
szektor jelenti a kulcsterületet, így ezek a jövőben is az NKP fontos kulcsterületei lesznek .



A 2009. évi ÜHG leltár szerint Magyarország emberi tevékenységhez köthető nettó
üvegházhatású gázkibocsátása 2007-ben 71,8 millió tonna szén-dioxid egyenérték volt.
A bruttó kibocsátás ugyanebben az évben 75,9 millió tonna szén-dioxid egyenérték volt, ami a
leltár teljes időszakát tekintve (1985-2007) messze a legalacsonyabb érték és kb . 8 tonna egy
főre jutó üvegházgáz kibocsátást jelent (2. táblázat) . Ezzel az EU tagállamok között az
alacsony kibocsátású országok közé tartoztunk (EU25 átlag : 11 tonna). Az elmúlt 8 év adatait
vizsgálva látható, hogy csökkenő-stagnáló trend alakult ki .

2 . táblázat : Üvegházhatású gázkibocsátás (millió tonna CO 2 egyenérték))

1

Forrás: Nemzeti ÜHG Leltár, OMSZ

Hazánkban az egységnyi GDP-re jutó kibocsátás ugyanakkor 27%-kal az EU átlaga fölöt t
volt, azonban 1996 . óta a gazdasági növekedést már nem kíséri a kibocsátás arányo s
növekedése, vagyis a két trend szétválása fennmaradt . Az 1 . ábrán a CO2- és NOX-kibocsátás
vonatkozásában gyengébb szétválás figyelhető meg, melynek oka a közúti közlekedés
növekvő részesedése .

1 . ábra: A légszennyezőanyag-kibocsátás és a GDP szétválása
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Az ágazatonkénti kibocsátási trendek időbeli alakulása is jól tükrözi, hogy megközelítő leg
a nehézipar összeomlása óta az ország üvegházgáz kibocsátásában összességében ne m
történt jelent ős változás, viszont módosult az ágazatonkénti kibocsátás mértéke . Az
NKP-II beszámolási időszakában jelentős csökkenés mutatkozott az energiaszektorban, a
mezőgazdaságban és az iparban . A hulladékszektor esetében – bár önmagában a telje s
kibocsátáshoz elenyésző mértékben járul hozzá – növekedés figyelhető meg. Az erdők,
valamint a földhasználat bizonyos változásai nyel őként működnek, vagyis a levegőből
számottevő mértékben kivonják a szén-dioxidot .

A légszennyezőanyag-kibocsátás és a GDP szétválás a
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2. ábra: A szektorok részesedése a teljes magyarországi kibocsátásban

Forrás: Nemzeti ÜHG Leltár, OMSz

A Nemzeti ŰHG Leltár adatai alapján az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is a legnagyob b
kibocsátó az energiaszektor (75%) volt (amely magában foglalja az összes tüzel őanyag és
üzemanyag elégetését, ideértve az összes villamos- és hőenergia termelés során felhasznált
tüzelőanyagokból és a közlekedés során elégetett üzemanyagból származó ÜHG kibocsátást
is). 2002-2007 között a közlekedési szektor abszolút kibocsátása, az azt megelőző időszak
tendenciáját követve, 31-32%-kal növekedett, ezzel egyidej űleg a közvetlen közlekedési
kibocsátások összes kibocsátáson belüli aránya is tovább nőtt.

2007-ban a mezőgazdaság volt a második legjelentősebb szektor Magyarorszá g
üvegházhatású gáz leltárában, 13%°-kal járult hozzá a teljes kibocsátáshoz . Az ágazat
hozzájárulása a teljes emisszióhoz kismértékben ugyan, de folyamatosan csökkent. Az
intenzív mezőgazdasági termelés az állattartásból és növénytermesztésb ő l származó metán- és
dinitrogén-oxid kibocsátás révén játszott jelentős szerepet az ÜHG növekedésében, emellett
az ágazat az ammónia-kibocsátásnak is egyik jelent ős forrása .

A földhasználati változásokat és az erdészetet magába foglaló szektor többnyire nyel őnek
tekinthető . E téren határozott trend nem mutatható ki földhasználati változások bonyolul t
dinamikája miatt . A szén-dioxid nyelők kapacitásának növekedését el ősegíti az erdő telepítés .
Hazánkban az erdők által megkötött szén-dioxid mennyiség az összkibocsátás 4-5%-át
ellensúlyozza . Értéke az elmúlt évtizedben nagy ingadozást mutatott, 2006-ra megközelít ő leg
az 1991-es szintet érte el (4632 ezer t) . (OMSZ)

Jelenleg a földhasználat és a termelési szerkezet csak részben van összhangban a természet i
adottságokkal . Az üvegházgázok kibocsátás-csökkentése céljából el kell érni, hogy a
szántóföldi növénytermesztésben a természetkímélő gazdálkodás, a term őhelyi adottságokho z
és a növényfaj, illetve fajta igényeihez igazodó technológia, valamint a helyi viszonyokho z
alkalmazott fajták megválasztása honosodjon meg .

Az ipari folyamatok jelentik a harmadik legnagyobb ÜHG kibocsátó szektort hazánkban,
innen származik a teljes kibocsátás 7%-a . A szektor kibocsátása 50%-kal csökkent a
bázisévhez képest .
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A hulladékszektor (beleértve a hulladék- és szennyvízkezelést) 5%-kal járult hozzá a telje s
kibocsátáshoz . A szilárd hulladék lerakásából keletkezett a kibocsátás zöme (72%), míg a
szennyvízkezelés 18%-os, a hulladékégetés pedig 10%-os részarányt képviselt .

Az oldószerek és egyéb termékek használata szektor a teljes kibocsátás 0,2%-át teszi ki . A
bázisévhez viszonyítva ez 10,5%-os csökkenést jelent .

A Nemzeti ÜHG Leltár hivatkozott adataira alapozva megállapítható, hogy a Kiotói
Jegyzőkönyvben szabályozott ún . kvótarendszer alapján hazánk a vállalt 6%-kal szembe n
2007-re már mintegy 34%-kal csökkentette üvegház-gáz kibocsátását az 1985-1987-es
bázisidőszakhoz viszonyítva . Ebből következően Magyarország mintegy 25 millió kiotó i
kibocsátási egységet értékesíthet. A „kiotói kvóták” értékesítésébő l kialakítandó Zöld
Beruházási Rendszer szerint az így keletkezett bevételeket kizárólag klímavédelm i
beruházásokra lehet fordítani . A Rendszer 2009-ben induló pályázati lehet őségek javítják az
épületek energiahatékonyságát és így csökkentik az éghajlatváltozásért leginkább felel ő s
üvegházhatású gázok kibocsátását .

2005. január 1-től az Európai Unió területén hatályba lépett az ÜHG kibocsátás korlátozására
vonatkozó emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS), amely az Unió üvegházhatású gá z
kibocsátásainak mintegy 40%-ára vonatkozik . Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének
tagjaként a hazai ÜHG kibocsátás szabályozásában minden olyan hazai létesítmény érintett ,
amely energiatermelő vagy technológiai eljárásai során jelentős mennyiségű szén-dioxido t
juttat a légkörbe .

Ezzel kapcsolatban megjelent az üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló
kormányrendelet (213/2006 . (X. 27 :) Korm. rendelet), és a Kormány elfogadta a 2005-2007 -
es időszakra vonatkozó első Nemzeti Kiosztási Tervet (NKT1) . A 2008-2012 közötti
időszakra szóló NKT2 kihirdetésérő l, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részlete s
szabályairól szóló 13/2008 . (I. 30.) Korm. rendelet alapján elkészült az egyes létesítmények
tervezett kiosztása (Nemzeti Kiosztási Lista) .

Az időszakban folyamatosan zajlottak az ország versenyképességét, a különböző ágazatok
jövőjét komolyan érintő EU-szintű tárgyalások, amelyek fontos szerepet játszanak a 201 2
utáni nemzetközi kibocsátás-csökkentési rendszer kialakításában . Az ezzel összefüggő klíma-
energia csomagot az Európai Parlament 2008 végén fogadta el, jogszabályi keretbe foglalását
követően lép életbe .
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Globális jelentőségű a sztratoszférikus ózonréteg elvékonyodása, amelyet els ősorban a
hűtőiparból, a kozmetikai iparból és a t űzoltóanyagokból származó, rendkívül hosszú légköri
tartózkodási idej ű halogénezett szénhidrogének okoznak. Az ózoncsökkenés a Napbó l
érkező UVB sugárzás növekedését okozza, amely károsítja az él ővilágot (leginkább a víz i
ökoszisztémákat), így az emberi egészséget is, mert növeli a b őrrák és a szürkehályo g
kialakulásának kockázatát .

Bár hazánkban az ózonréteget károsító anyagok felhasználása a Montreáli Jegyzőkönyv
rendelkezéseinek értelmében 1995 végéig megsz űnt, légköri koncentrációjuk számottevő
csökkenésére csak hosszabb idő múlva számíthatunk . Az ózonréteg védelméről szóló
nemzetközi egyezményekben foglalt feladatok végrehajtásának köszönhet ően hazánkban
2000. óta a CFC-k, a HCFC-k, valamint a talajfertőtlenítésre használt metil-bromid emisszió i
erősen csökkenő tendenciát mutatnak . Utóbbihoz hozzájárult a 2003-ban megkezdet t
„A metil-bromid felhasználásának teljes megszüntetése az átmeneti gazdaságú országokban ”
tárgyú GEF projekt, mely 2007-ben zárult le .



Az ózonréteget károsító anyagok közül a halonok felhasználása 1993 végéig a nemzetköz i
szerződésben és a hazai jogszabályokban vállalt kötelezettségeinknek megfelel ően megszűnt.
A termelésb ő l és forgalmazásból kivonandó halonnal kapcsolatos feladatok ellátását biztosít ó
országos halonbank 2005-ben jött létre . Az ózonréteget károsító anyagokkal kapcsolato s
egyes feladatok végrehajtásáról szóló HM utasítás (69/2005 . (I-1K 14.)) rendelkezéseine k
megfelelően a Magyar Honvédség alkalmazásában lévő összes, az ózonréteget potenciálisan
veszélyeztető anyag felmérésre került.

A Kiotói Jegyzőkönyv az üvegházhatású gázok közé sorolja az ózonlebontó HFC-ket ,
a PFC-ket és az SF6-ot, melyek kibocsátása az elmúlt hét év alatt (2000-2007) 42%-ka l
növekedett .

2008 végén megjelent az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalm ú
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008 . (XII. 20.) Korm .
rendelet, mely felváltotta a korábbi szabályozást . Mivel a két anyagcsoport felhasználás i
területei és módszerei nagyrészt azonosak, ezért indokolt volt egy jogszabályban rendelkezn i
róluk. Az ózonkárosító metil-bromid speciális felhasználási területe a karantén célú é s
szállítmányozás előtti fertőtlenítés, az F-gázokhoz sorolt SF 6-nak pedig a nagyfeszültségű
kapcsoló-berendezések szigetel őanyagaként való alkalmazás . Tekintettel arra, hogy a
vonatkozó EK rendeletek előírásait közvetlenül kell alkalmazni az érintetteknek, így csak
bizonyos rendelkezéseket kellett a nemzeti jogszabályban el őírni, mintegy kiegészítve a
közösségi rendeletek szabályait : az egyes esetekben eljáró szerveket, a képesít ő és vizsgáztató
testületeket, az átmeneti képesítési igazolásokat, a szankciókat . Emellett az EK rendeletekbe n
szabályozottakon túl bizonyos forgalomba hozatali és felhasználási feltételeket, a
visszanyerés ; tározás, szivárgásvizsgálat és címkézés kiegészít ő szabályait szintén
meghatározza az új rendelet .
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A légkörbe jutó szennyezőanyagok jelentős távolságra juthatnak a kibocsátási helyükt ő l .
Átalakulásuk, ülepedésük révén más tájak levegőkörnyezetét károsítják . Olyan környezeti
veszélyek jelentkeznek, mint a savas ülepedés, a nehézfémek és a szerves vegyületek
felhalmozódása. A globális jelentőségű ÜHG növekedés és sztratoszférikus ózoncsökkenés
megoldásához hasonlóan ezek a problémák is széleskör ű nemzetközi összefogással háríthatók el .

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjed ő levegőszennyezésrő l a Genfi Egyezmény
és a végrehajtását meghatározó jegyzőkönyvei szólnak . A környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezőanyagokról a Stockholmi Egyezmény rendelkezik. A nemzetközi
együttműködési kötelezettségünkből eredő feladatként 2007-ben elkészült a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kiküszöbölésérő l, felhasználásának és ne m
szándékos kibocsátásának csökkentésér ől szóló POP Nemzeti Intézkedési Terv és a
nehézfémek légköri kibocsátásának csökkentését célzó Nehézfém Nemzeti Intézkedési Terv
szakmai tervezete . A tervek elfogadása 2009-ben várható .

Az Aarhusi POP Jegyz őkönyv alapján a cél a POP kibocsátások szinten tartása . A 2006-os
kibocsátási értékek a következők: PAH: 22,83 t; dioxin: 92,35 g; PCB : 91,95 kg ;
HCB : 7,10 kg . Az adatokból kitűnik, hogy az 1999-es bázisévi emissziók (PAH: 19,13 t ;
dioxin: 74,9 g ; PCB : 104,8 kg; HCB : 4,07 kg) szinten tartása nem valósítható meg . Leginkább
a dioxin és a HCB kibocsátások miatt. A kibocsátási értékek emelkedésének fő oka, hogy
2004-től olyan tevékenységeket is figyelembe kellett venni, amelyek POP kibocsátása
korábban nem jelent meg a számításokban . Ugyanis nemzetközi el ő írások alapján meg kellett
teremteni az egyes országok kibocsátás jelentései közötti összhangot . A POP-tartalmú



anyagok légköri kibocsátásának csökkentése érdekében 2005-ben hazánkban kivonásra kerül t
az egyetlen metil-bromid tartalmú készítmény .

A Göteborgi Jegyz őkönyvben vállaltakkal összhangban 2004-ben elkészült a 2010-ig szóló ,
kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra, illékony szerves vegyületekre, ammóniára vonatkoz ó
országos kibocsátás csökkentési program, amely 2006-ban felülvizsgálatra és aktualizálásra
került .

A 3. ábra a légszennyez ő anyagok kibocsátásának id őbeli menetét foglalja össze, egyútta l
szemlélteti az NKP-II-ben megfogalmazott célkitűzések teljesülését . A 2007. évre vonatkoz ó
értékek: S0 2 : 84,4 kt; NOx: 189,9 kt; NMVOC : 148,2 kt; NH3 : 70,6 kt.

3 . ábra: Légszennyezőanyag-kibocsátás 1990-200 6
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A környezet savasodásáért legnagyobb részben felelős kén-dioxid kibocsátása változott: 2000
óta mintegy hatodára csökkent (2000-ben 486 kt, 2003-ban 347 kt, 2007-ben 84,4 kt) . A
csökkenést nagyrészt a két szilárdanyag-tüzelés ű erőműben, az európai uniós elő írások
teljesítése érdekében végrehajtott beruházások (a lignit-tüzelésű Mátrai Erőmű és a
barnaszén-tüzelésű Oroszlányi Erőmű füstgáz-kéntelenítővel történő felszerelése 2004 . év
végéig), illetve a lakosság és az ipari tüzelőberendezések földgáz energiahordozóra történ ő
átállása, valamint a gázolaj és a benzin kéntartalmának csökkentése magyarázza (2005 . január
1-től max. 50 ppm lehet) . A 2010-re előírt 500 kt/év nemzeti összkibocsátási határérték
teljesítése biztosított .

A légkör savasodásához a nitrogén és az illékony szerves vegyületek (VOC) is jelentősen
hozzájárulnak . A nitrogén-oxidok kibocsátásában – kisebb ingadozásokat kivéve –
kismértékű növekedés figyelhető meg (NOx kibocsátás 2000-ben 185 kt, 2003-ban 186 kt ,
2007-ben 189,9 kt ; míg a NMVOC (nem metán szerves vegyületek) kibocsátása csökken ő
tendenciát mutat (2000-ben 173 kt, 2003-ban 156 kt, 2007-ben 148,2 kt) . Az NOx növekedé s
oka elsősorban a közlekedési kibocsátások növekedése, a VOC kibocsátás alakulásában a
közlekedés mellett egyes ipari technológiák és a lakossági kibocsátások is szerepet játszanak .
A 2010. évi célértékek (N0x re 198 kt/év, VOC-ra 137 kt/év) elérése a közlekedési emissziók
drasztikus csökkentése és az ipari technológiák, valamint a lakossági kibocsátások mérsékléséve l
érhető el .

Az ammónia kibocsátásában 2000-2007 között tendencia nem mutatható ki (2000-ben 71 kt ,
2003-ban 66,8 kt, 2007-ben 70,6 kt volt), a stagnáló értékek els ősorban az állatállomány
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ingadozásával és a műtrágya felhasználással hozható összefüggésbe . A 2010. évi célérték
(90 kt/év) elérése biztosíthatónak látszik .

A kibocsátások csökkentése érdekében további intézkedéseket kell tenni, elsősorban a
közlekedési és a lakossági kibocsátások ágazataiban . Kiemelten kell kezelni a NO, és a VO C
kibocsátások mérséklésének kérdését . Az S02, NON, NH3 és VOC nemzeti összkibocsátás i
határértékek 2010-ig teljesítendő korlátait csak ilyen módon lehet elérni . Ez az előfeltétele a
levegőminőségi határértékek (mint végső cél) biztosításának is . Az ezzel kapcsolatos
intézkedések a következő NKP kiemelt feladatai közé kell, hogy tartozzanak .
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Az üvegházhatású hatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátását egyaránt befolyásol ó
energiagazdálkodási kérdések : az energiatakarékosság és -hatékonyság mértéke, az
energiaforrás-szerkezet kiegyensúlyozatlansága (a földgáz és a kőolaj nagy részaránya), ehhe z
kapcsolódóan az import-függőség (erőforrások szűkössége, ellátás-biztonság), valamint a
megújuló energiaforrások részaránya .

Az összes hazai energiafelhasználás — a Program időszaka alatt összességében növekedve —
2008-ra elérte a 1120 PJ nagyságot (2000-ben 1 055,1 PJ volt) (KSH). Meghatározó maradt
kőolaj és földgáz, ezáltal az import magas részaránya és az erős importfüggés ; mivel a hazai
termelés a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfogyasztás a hatodát fedezi . A lakosság
(háztartások) és a kommunális ágak, illetve a közlekedés energia-felhasználása abszolú t
értékben is növekedett, és ez még jobban megmutatkozott e területek teljes
energiafogyasztáson belüli részesedésének emelkedésében . Ezáltal — a fosszilis
energiaforrások felhasználáson belüli nagy aránya miatt egyre jelent ősebb szerepük lett az
üvegházhatású gázok kibocsátása és annak csökkentéséhez kapcsolódó feladato k
szempontjából .

Az 1107/1999 . (X.8.) Korm. határozat nyomán indult a Nemzeti Energiatakarékossági
Program, amely 2001-től pályázati rendszerben teljes körű vissza nem térítendő támogatást
nyújtott . 2000-2004 között az energiatakarékossági beruházásokkal, valamint a megújul ó
energiahordozó-felhasználást növel ő beruházásokkal pályázók köre gyakorlatilag lefedte a z
energiafogyasztás minden területét (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, lakosság stb.) .
2006-ban és 2007-ben a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt a program csak lakossági
pályázatokat fogadott, de így is mintegy 24 .000 pályázat kapott támogatást, fő leg nyílászáró
cseréhez, utólagos hőszigeteléshez és fűtés és/vagy használati melegvíz ellátás
korszerűsítéséhez, kisebb részben komplex beruházásokhoz . 2008-ban a pályázat i
rendszer — a támogatási összeg differenciált megállapításával — a nagyobb energetika i
hatékonyságú komplex beruházásokat kívánta ösztönözni .

Az energiatakarékossági feladatok megvalósítását és a megújuló energiahordozó k
hasznosításának bővítését hazai források mellett az EU-alapok társfinanszirozása i s
segíti . Az NFT KIOP pályázati rendszer „Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése ”
intézkedés keretében 45 pályázat kapott támogatást . Az energiahatékonyságot növel ő
beruházások megvalósítása révén 0,84 PJ/év, az egyéb megújuló energiaforrás t
hasznosító beruházások eredményeként 0,32 PJ/év, összesen 1,16 PJ/év energiahordozó
megtakarítás realizálható . A villamosenergia termelést szolgáló megújuló energiaforrá s
hasznosítása eredményeként 2006-ban 20,9 MW új villamosenergia termel ő kapacitás jöt t
létre és ezek a berendezések várhatóan 55,5 GWh/év villamosenergiát termelnek .



Az ÚMFT KEOP 2007-2013 közötti pályáztatási rendszere eredményeképpen – mel y
külön konstrukcióban tartalmazza az energiahatékonyságot, s a megújuló energiá t
további energia megtakarítás, illetve a megújuló részarány növekedése várható .

2007-ben az összes megújuló energiaforrás-felhasználás mennyisége 55,2 PJ, összes hazai
energiafelhasználáson belüli részaránya 4,9% volt, ami a Program kezdetéhez képes t
jelentős előrelépés (2002-ben 38,2 PJ volt) . A 200I/77/EK irányelvvel összhangban 2010-r e
vállalt, a villamosenergia-termelésen belüli, legalább 3,6%-os megújuló részarány t
Magyarország már több éve teljesíti (2007-ben ez a részarány 4,3% volt) .

A megújuló erőforrások magyarországi felhasználásán belül a legnagyobb arányba n
hasznosított megújuló energiaforrás a biomassza . A biomassza alapú energiatermelésse l
kapcsolatos hazai és EU célkitűzések megvalósítását szolgálja a 2007-ben létrejött jogszabály i
környezet, mely a fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítését szabályozza. A szabályozás
hozzájárult ahhoz, hogy az energetikai növénytermesztés területe a 2003 . évi néhány eze r
hektárról 2007-ben 170 ezer hektár fölé emelkedett . A biomassza hasznosítás egyik jelentő s
formája a biogáz előállítás. A 2007-ben KIOP támogatás keretében épült kaposvári és
pálhalmi biogáz üzemek mez őgazdasági mellékterméket használnak fel energiatermelésre . A
geotermikus energia hasznosítás 2007-ben 3,6 PJ volt, melyet nagyságrendileg a vízenergia
hasznosítás követ (0,8 PJ), a szél és napenergia hasznosítás 2007-ben 0,5 PJ alatt volt .

Az egyelőre kis jelentőségű , napkollektorokkal és napelemekkel történő napenergia-
felhasználás mellett Magyarországon, 2007 tavaszán a beépített széler őmű-kapacitás több
mint 60 MW volt . Ez 2010-ig várhatóan 330 MW-ra növekszik, mivel a Magyar Energia
Hivatal 2006 tavaszáig ekkora kapacitásra adott engedélyt ; miközben 1500 MW felett i
engedélykérelem érkezett a Hivatalba.

A bioüzemanyagok hazai felhasználása megkezd ődött, de az összes megújul ó
energiafelhasználáson belül egyel őre csekély nagyságrendet képvisel . A 2010-re elő írt
5,75%-os bioüzemanyag részarány elérése céljából a jövedéki törvényben bevezetésre került a
bioüzemanyagokkal kapcsolatos differenciált adókulcs, amely számos eredményt hozott . A
bioetanol és a biodízel felhasználási részarány a 2003 . évi 0%-ról 2008-ban 4,4%-ra
emelkedett . A bioetanol felhasználása kapcsán jelent ős fejlesztések, korszerűsítések
valósultak meg Győrben és Szabadegyházán. 2003-ban még egyetlen biodízel üzem működött
(Kunhegyes), azóta számos térségi olajsajtoló létesült (Sajóbábony, Sarkad, Bábolna, Visonta ,
Komárom stb.). Mind a biodízel, mind a bioetanol üzemek esetében fennáll a tovább i
kapacitásbővítés lehetősége .
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2003-ban elkészült a környezetkímélő közlekedés és közlekedési-infrastruktúrafejleszté s
hosszú távú közös GKM-KvVM stratégiája és a kapcsolódó cselekvési program . A hosszú
távú program részletesen tartalmazza azokat a feladatokat (költségük megjelölésével) ,
amelyeket a „fenntartható közlekedés” elvei érvényesülése érdekében el kell végezni .

A környezetbarát közlekedés elterjesztése érdekében - részben EU támogatással (NF T
KIOP „Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése” intézkedés) – jelent ős
beruházások valósultak meg a vasúti és közúti járműállomány korszerűsítése terén. A GKM
és a KvVM számos területen támogatta a járm űállomány korszerűsítését : környezetkímélő
motorral felszerelt autóbuszok beszerzése, könnyű dízel motorkocsik forgalomba állítása nem
villamosított vonalakon, mozdonyfelújítás, motorkocsi korszer űsítés, a gépjárművek
környezetvédelmi felülvizsgálata hatékonyságának javítása korszerűbb méréstechnikával é s
adatgyűjtéssel .



A Program időszaka alatt a tehergépjármű- és személygépkocsi-állomány hasonló (10 %
körüli) mértékben n őtt, az autóbuszok száma nem változott . Ezzel párhuzamosan a
tehergépjármű- és autóbusz-állomány átlagos életkora minimális mértékben n őtt, míg a
személygépkocsiké jól érzékelhet ően csökkent . Ennek egyik szennyez őanyag-kibocsátás
szempontjából fontos — következménye, hogy az átlagos korú magyarország i
személygépkocsi Euro II-es besorolású, ami a 2003-ban átlagos korú autó CH és NO ,
kibocsátásához képest jelentős előrelépés (megfelelő karbantartás esetén) . Hasonlóképpen
előrelépésnek számított az üzemanyagok kéntartalmának csökkentése is .

A három fő közlekedési folyosó mentén húzódó (Budapest — Hegyeshalom, Budapest —
Szolnok – Lőkösháza, Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonalak), illetve má s
vasútvonalak (pl . Kecskemét – Kiskunfélegyháza) korszerűsítése terén is jelentős
előrelépések történtek (vonalszakaszok, állomások felújítása) .

A kombinált áruszállítás részarányának növelése érdekében 2003-ban kezdte me g
üzemszerű működését a Kiskundorozsmai Ro-La terminál és a Budapesti Intermodáli s
Logisztikai Központ, továbbá megvalósult a debreceni kombiterminál, a székesfehérvári és a
soproni logisztikai központ infrastruktúrájának, kiépítése, bővítése. Folytatódott a kombinált
közlekedési módok elterjesztése, a logisztikai szolgáltató központok infrastrukturáli s
fejlesztése (Székesfehérvár, Szeged, Záhony, Budapest) .

A vízi közlekedés területén folytatódott a jogszabályi háttér fejlesztése (pl . 39/2003 . (VI.13 . )
GKM rendelet). Ennek eredményeként a hazai jogszabályok az úszólétesítmények é s
kedvtelési célú vízi járm űvek motorjának zaj- és gázkibocsátására vonatkozó szabályozást,
valamint a vizeknek a hajókon keletkező olajjal szennyezett vízzel, illetve hulladékokkal é s
rakománymaradvánnyal történő szennyezésének megelőzését szolgáló rendelkezéseke t
tartalmaznak . A környezeti szempontból fenntartható víziközlekedés elősegítése érdekébe n
EU és hazai támogatással 2006-ban megvalósult a Győr-Gönyű Országos Közforgalm ú
Kikötő intermodális közlekedési központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése . 2008-ban
főként EU támogatással befejeződött a Csepeli Szabadkikötő infrastrukturális fejlesztés e
és a RO-RO terminál korszerűsítése. A fejlesztés hozzájárul a kombinált áruszállítás i
forgalom növekedéséhez és a közúti közlekedés okozta környezeti terhelés csökkenéséhez .

Az Unió bővítése kapcsán készített felmérésekben nagy valószínűséggel becsülték, hogy a
K-Ny irányú szállítások volumene akár 40%-kal is megnövekedhet . A Dunát ezért a TEN
hálózat kiemelt jelent őségű elemeként tüntetik fel . A dunai hajózás feltételeinek javítását
vizsgáló tanulmány szerint ugyanakkor a Duna magyarországi szakaszán 50 helyen kellen e
beavatkozni a hajózhatóság javítása érdekében, és emellett számottev ő éves fenntartás i
költségek is felmerülnek . Alapcél, hogy a vízi út hajózhatóságának javítása csakis a
természeti értékek védelme, az ökológiai rehabilitáció komplex figyelembevételével, a
környezeti- és költséghatékonyság mérlegelésével történhet .

A vasúti és vízi közlekedés (árutonna-kilométerben mért) áruszállítási teljesítménye 2003-ba n
30-35% volt, ez a részesedés 2008-ra 22,5%-ra csökkent . A vasúti és vízi közlekedés
(utaskilométerben mért) személyszállítási teljesítménye 32% volt 2008-ban, 2003-ban
ugyanez az arány 39% volt . Különösen a szállítási teljesítményegységre vetített energia -
felhasználás és kibocsátás tükrében sajnálatos, hogy a vasúti szállítás teret veszített a többi
alágazathoz, fő leg a közúti szállításhoz képest .

A Program időszaka alatt a közlekedésb ől származó CO 2 kibocsátás növekedett, és egyre
nagyobb
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13,3 millió tonnára nőtt, ami 23,8%-os részaránynak felel meg), a környezetbarát közlekedést
ösztönző intézkedések csak kis mértékben tudták ellensúlyozni a növekv ő mobilitási ,
szállítási igényekből adódó terheléseket. A közlekedési kibocsátásokon belül ugyanakkor



célszerű az alágazatok szerepének vizsgálata, mert ez jelentős mértékben befolyásolja, hogy
mely területeken van szükség a csökkentést szolgáló intézkedésekre . Számítások szerint a
közúti közlekedés a CO, CH, szilárd részecske 95-100%-ért felelős, de 85-95%-ka l
részesedik az NO 2, S02, és CO2 emisszióból is . Összefoglalva megállapítható, hogy a
közlekedés okozta leveg őszennyezés meghatározó (85-90%) forrása a közúti közlekedés .
Ezzel szemben a vasúti és vízi közlekedés csak 10-15%-kal járul hozzá a szennyez őanyag-
kibocsátáshoz . Energetikai szempontból külön figyelemre méltóak a vasúti és vízi közlekedé s
fajlagos, szállítási teljesítményegységre vetített értékei, amelynek az üvegházhatást okoz ó
széndioxid kibocsátás szempontjából van jelent ősége. A ma már meghatározó villamo s
vontatású áruszállítás fajlagos energiafelhasználása (primer energiahordozóra
visszaszámolva) a közúti közlekedés értékeinek csak egyharmadát teszi ki .

Összességében fontos változások történtek az NKP-II id őszakában a közlekedési eredetű
környezet-terhelés mérséklése érdekében, ugyanakkor a közlekedés további fajlagos energia -
felhasználásának és kibocsátásainak csökkentéséhez a szállítási feladatok közútról vasútra
és/vagy vízi útra terelése, az intermodális szállítás feltételeinek javítása és a környezetbarát
közlekedési szokások térnyerése szükséges .



III.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG I
AKCIÓPROGRA M

A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz, mind az Európai Uni ó
országaihoz viszonyítva kedvezőtlen, amely számos okra vezethető vissza. Az egészségre
káros anyagok 20%-a levegővel, 10%-a vízzel, 70%-a élelmiszerrel jut a szervezetünkbe .

Az akcióprogram átfogó céljait képezik a leveg őminőség okozta egészségügyi kockázatok
mérséklése; a zaj, az ivóvízminőség és a talajszennyezés által okozott egészségügy i
problémák csökkentése ; valamint az élelmiszer- és a kémiai biztonság javítása Ennek
megfelelően az akcióprogramba olyan intézkedések kerültek, amelyek közvetlenül az
egészséges környezet feltételeinek biztosítására, az emberi egészséget károsító, veszélyeztet ő
hatások csökkentésére, megszüntetésére irányulnak, közvetetten pedig a lakosság egészség i
állapotának javítását szolgálják.

INTÉZKEUÉS.EK. ÉS EREDMÉNYEK .
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Az országos és helyi levegőminőség szempontjából jelentős tényező a szilárdanyag-
kibocsátás, amely egészségkárosító hatása mellett — magas kén-dioxid koncentráció é s
bizonyos meteorológiai feltételek megléte esetén - a füstköd (szmog) előidézője . A
fővárosban és 27 vidéki városban a kisméretű szálló por (PM 1 0) szennyezettséget tekintve
2003-2004-ben Budapest, Miskolc, Salgótarján a fűtési időszakban „erősen szennyezett”
minősítést kapott, de időszakos határérték túllépés a többi mérőhelyen is előfordult,
„szennyezett” minősítésű Tatabánya, Szeged és Százhalombatta . A PM10 koncentráció -
értékek 2006-ban kilenc településen (Budapest, Vác, Dorog, Várpalota, Eger, Salgótarján ,
Putnok, Miskolc, Szeged), 2007-ben négy településen (Budapest, Salgótarján, Miskolc és
Szeged) lépték túl az éves egészségügyi határértéket (40 µg/m 3) .

Környezet-egészségügyi szempontból kedvező folyamatnak tekinthető a fűtési eredetű ipari és
lakossági kibocsátások számottevő csökkenése, melynek jótékony hatását a közlekedési
eredetű szennyezés mértékének növekedése azonban sajnos nagyrészt „ellentételezte” .

A szennyezett levegőjű területek aránya az ország területéhez viszonyítva 2000-ben 11% ,
2007-ben 5% volt és csökkent a légszennyezés által érintett lakosság aránya is (2000 . évi
40%-hoz képest 2007-ben 34% volt) . Mindezek alapján Magyarország összességében a
közepesen szennyezett leveg őj ű országok közé tartozik . Néhány jelentősen, és számo s
mérsékelten szennyezett leveg őjű település mellett az ország nagy részén a leveg ő megfelelő
minőségű. A szennyezett levegőjű térségek és települések levegőminőségének javítás a
érdekében a környezetvédelmi hatóságok intézkedési terveket dolgoztak ki .

A levegőminőség javítására irányuló szabályozás a Program indulása óta több ízben i s
változott . A levegőszennyezés csökkentése körében külön is említést érdemelnek : a
környezetterhelési díj keretében 2004-t ől bevezetett levegőterhelési díj, a nagy távolságr a
jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezményhez kapcsolód ó
újabb jogszabályok, valamint a helyhez kötött légszennyez ő pontforrások kibocsátási
határértékeinek és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeine k
meghatározása . Az EU Bizottság levegőminőségi tematikus stratégiájával összhangban 2008 -
ban elkészült a levegő védelmével kapcsolatos új hazai szabályozás koncepciója .



A levegőminőség mérésének feltételei az NKP-II indulása óta fokozatosan javultak : 2004-
ben befejeződött az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) korszerűsítése és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, egységes mérőhálózattá alakítása (KIOP és KvV M
támogatással) . A fejlesztés az egységes adatfeldolgozó és értékel ő rendszer, valamint az
országos minőségellenőrzési rendszer kiépítésének folytatására is kiterjedt . Elkészült a
mérőhálózat levegőminőségi információit közzé tev ő lakossági tájékoztató és internete s
rendszer (Légszennyezettségi Adatközpont), amelyek m űködtetése jelenleg is folyamatos . A
felügyelőségeken szmog-riadó jelzésére alkalmas rendszer épült ki . 2005-ben a KvVM-be n
létrejött a „Zöld telefonos” levegőminőségi információs rendszer, és néhány vidéki városban
modern levegőminőségi információ-közlő rendszer kiépítése valósult meg .

2004-ben az Országos Meteorológiai Szolgálat kidolgozta a légszennyező anyagok terjedését
számító modellt.
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A légzőszervi megbetegedések számának az emelkedésében a leveg őszennyező anyagok
mellett a biológiai allergének is szerepet játszanak, amelyek közül a parlagfű okozza a
legsúlyosabb problémát .

Több tárca együttműködésében 2004 . februárban megalakult a „Parlagfű-mentes
Magyarországért” Tárcaközi Bizottság, melynek feladata egyrészt programalkotás és az
FVM minisztere által elfogadott program végrehajtása, másrészt a közérdekű védekezés
feladatainak ellátása, a közmunka programok finanszírozásának, az oktatás, ismeretterjeszté s
(kommunikációs programok), civil szervezetek támogatásának koordinálása .

Lényeges lépés volt a növényvédelemről szóló törvény 2005 . évi módosítása, amely a
hatékonyság növelése érdekében átalakította a közérdekű védekezésekkel kapcsolato s
hatósági munkát, az eljárásba bevonta a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (FÖMI) és a
földhivatalokat . A bírságolással kapcsolatos feladatokat a növényvédelmi hatóság látta el . A
parlagfű-mentesítés koordinálását a megyei, majd 2007-től régiós parlagfű-mentesítés i
bizottságok, a helyi programok szervezését az ÁNTSZ régiós intézeteinek parlagfű
koordinátorai végezték . A hatósági munkát a FÖMI által létrehozott térinformatikai alap ú
parlagfű információs rendszer segítette . A parlagfű elleni védekezés során ugyanakkor az
önkormányzatok hatékony közreműködését nehezíti, hogy a jogszabályi változások
eredményeként a jegyző belterületi bírságolási lehetőségei és az abból származó
önkormányzati bevétel megszűnt, miközben a közérdekű védekezéssel és ellenőrzésse l
kapcsolatban számos önkormányzati feladat maradt .

A közmunkaprogramok elsősorban a vasutak és a közutak mentén, valamint a Balaton ,
Tisza-tó és Velencei-tó két kilométeres körzetében támogatták a gyommentesítést . A
közhasznú munka keretében több megyében indítottak parlagfű-irtásra irányuló önálló
programokat. Az önkormányzatoknál motoros fűkasza beszerzését központi támogatá s
segítette . A parlagfű-mentesítésben fontos szerepük volt a civil szervezeteknek. Akcióik nagy
hatásfokkal bírtak és jelentős számban mozgósították a települések lakosságát. A parlagfű-
mentesítésre irányuló állami intézkedések forrását részben a személyi jövedelemadóból erre a
célra felajánlott 1% jelentette (évente mintegy 850 millió Ft) . A pollenmonitorozást az
ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 19 állomásán végezték . Elkészült a pollen-előrejelzés i
rendszer is, amely alapján nem csak utólagosan lehet tájékoztatni az allergiában szenved őket,
hanem területenként viszonylag nagy pontossággal előre meg lehet mondani a
pollenkoncentráció alakulását (www.pollenmonitor .hu) .



A jogkövető magatartás javulása és a gyommentesítés gyors végrehajtása következményekén t
csökkent a parlagfűvel szennyezett terület nagysága és a levegő parlagfű pollen
szennyezettsége . A fertőzöttség az osztatlan közös tulajdonban lév ő , illetve a zártkerti
ingatlanok, valamint a nyomvonalas létesítmények (utak, csatornák, vasúti töltések stb .)
körében volt a legnagyobb . Az állami tulajdonban (vasút ; autópálya és közútkezelő ;
önkormányzat; minisztérium és háttérintézményei, valamint a felügyelt szervek stb .) lévő
ingatlanok esetében az intézmények által végzett jelentős gyommentesítési tevékenység
ellenére – 2007-ben megkétszerez ődött a parlagfű-mentesítési hatósági eljárások száma a z
előző évhez képest.

A pollen-koncentráció csökkenése következtében az allergiás tünetekkel orvoshoz forduló ú j
betegek száma a 2003 . évi kiindulási értékrő l (2,54%o) 2007-ben 2,44%o-re csökkent . A
nyilvántartott asztmás betegek száma azonban összességében évr ő l-évre töretlenül növekszik .
A harmadik NKP során további intézkedések szükségesek a parlagf ű pollen
koncentrációjának csökkentése érdekében. A levegőszennyezettségnek a hörghuru t
kiváltásában és fenntartásában is szerepe van : a felnőttkori idült hörghurut gyakorisága – ha
kis mértékben is, de - még mindig emelkedik .
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Az emberi tevékenységb ől eredő környezeti hatások között fontos helyet foglal el a
közlekedési eredetű, valamint az ipari és kereskedelmi létesítményekt ő l származó zajterhelés ,
amely az emberek közérzetén kívül az egészséget is károsítja .

Az NKP-II indulásakor a zajjal, ezen belül is kiemelten a közlekedés okozta zajterhelésse l
kapcsolatos problémák kezelése területén jelent ős előrelépés volt a stratégiai zajtérképek é s
intézkedési tervek elkészítését el őíró jogszabály megalkotása (a környezeti zaj értékeléséről
és kezeléséről szóló 280/2004 . (X. 20) Korm. rendelet) . A 2007-ben megjelent — a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem szabályairól, a zajkibocsátási határértékekr ő l és az ellenőrzésrő l
szóló jogszabályok (284/2007 (X . 29.) Korm. rendelet, 93/2007 . (XII . 18) KvVM rendelet) a
korábbiakkal ellentétben bizonyos területeken a teljes ingatlan védelmét is lehet ővé teszik ,
valamint a légi közlekedés terén meghatározzák a maximálisan megengedhet ő zaj mértékét .

2007-re elkészült a Budapesten és a vonzáskörzetében kijelölt 21 településre, az évente 6
millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közúti szakaszokra, a 60 ezer
szerelvénynél nagyobb forgalmú vasútvonal szakaszokra, és a Budapest-Ferihegy Nemzetköz i
Légikikötőre vonatkozó zajtérkép. Követendő példaként megemlítend ő, hogy Szeged önként
vállalt feladatként 2008 folyamán felülvizsgálta és aktualizálta a 2003-ban elkészítet t
stratégiai zajtérképét .

2008-ban folytatódott a stratégiai zajtérképezés II . szakaszának előkészítése, amely az állapot-
felmérési adatok közzétételét és a zajtérképezésre kötelezettek listájának összeállításá t
foglalja magában .

KIOP támogatással négy környezetvédelmi felügyel őségen (Budapest, Gy őr, Miskolc ,
Székesfehérvár) valósult meg a közlekedési zaj mérésére alkalmas korszerű zajmérő műszer
és zajtérkép készítésre alkalmas szoftver kialakítása. Az ellenőrzés műszaki feltételeine k
javítása érdekében a jövőben sor kerül a fennmaradt mérőállomások műszerfejlesztésére is . A
zajvédelmi műtárgyak és zajcsökkentő elemek kiépítésének alakulását a Városi
környezetminőség akcióprogram tartalmazza.

A magyarországi zajhelyzetr ő l nincs az egész országra kiterjed ő , átfogó helyzetkép, de a
2007-ben elkészült stratégiai zajtérképekkel a potenciálisan legveszélyeztetettebb területek
állapota ismertté vált . A zajtérképek alapján 2007-ben 1,9 millió lakos volt kitéve 65 dB-nél is



magasabb zajterhelésnek, a 75 dB feletti terhelést elviselni kénytelen lakosság száma 100 00 0
fő . A zajtérképek azt mutatják, hogy az érintettek számát az elmúlt években alulbecsültük .
(2000-ben a nappali 75 dB feletti terhelésnek kitett lakosság 20 000 f ő, a 65 dB-nél nagyobb
zajterheléssel érintettek száma 1,7 millió fő volt.) Reprezentatív országos felmérés vag y
vizsgálat hiányában a jelenlegi értékek azonban továbbra is csak közelítik a ténylege s
érintettséget (a zajtérképek alapján kapott érintettek száma több éves forgalmi adatokból
kiinduló számítás útján kapott eredmények, amelyek nem azonosak a tényleges zajterheléssel ,
elsősorban a trendek megállapítására alkalmasak) . Az 1999 óta bekövetkezett változások
tendenciájáról (az eddig alulbecsült mutatók ellenére) elmondható, hogy lassú és kismértékű
javulás valószínűsíthető , aminek oka főleg az elkerülő utak megépülésével, illetve az azót a
átadott közlekedési létesítmények zajvédelemmel való ellátásával magyarázható . Ezzel
ellentétes következménnyel jár, ha a település új útvonalak mentén történ ő terjeszkedését a
rendezési tervek nem korlátozzák .

A 4IZMIti( SI G(1f:L K:kPCSOI :ATOS K()RNYI:zI-1GÉSZtiL.G(' ''(.iYl PROBLÉMÁKZEI,I ;S I

A közüzemi ivóvíz szolgáltatás területén fennálló vízminőségi problémák megoldását a 2001 -
ben elfogadott országos Ivóvízminőség-javító Program biztosítja . A Program alapján 200 9
végéig azokon a településeken kell megoldani az ivóvíz minőségének javítását, ahol az arzén ,
nitrit, bór, fluorid, illetve az ammónium koncentrációja meghaladja a határértékeket .

A Kohéziós Alap, Strukturális Alapok és címzett támogatással elkészült és folyamatban lévő
beruházások 81 települést, 266 ezer főt érintenek. Ezek közül jelentőségére tekintette l
kiemelkedik az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program I. üteme, melyne k
megvalósulása 2009-re várható (41 település, 109 ezer fő ) . KIOP támogatással 6 projekt
végrehajtása fejeződött be (Tiszanána és térsége, Dombóvár, Sirok, Harsány-Vatta-Csincse ,
Gyöngyöspata és térsége, Hegyközi települések) . A megvalósult beruházások következtében
2008 végére az Ivóvízminőség-javító Programban érintett települések száma 836-ra, a z
érintett lakosok száma pedig 2 263 ezer főre csökkent . A nem megfelelő ivóvízzel ellátott
lakosság aránya a 2002-es 27,4%-ról 2008-ra 22,6%-ra csökkent . Az ivóvízminőség-javításr a
2007 óta a KEOP keretében jelent meg pályázati lehet őség, melynek keretében 2008 végéi g
19 pályázat nyert támogatást . Az ivóvízminőség-javításban legjobban érintett alföldi
települések közül a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség-javító programja és az Észak-alföld i
Régió ivóvízminőség-javító program II . üteme előkészítő fázisban van . 2009. második felétő l
várható a KEOP pályázati konstrukcióra a II . fordulós pályázatok benyújtása, azonban a z
önkormányzati önerő elő teremtése több esetben is problémát jelent .

Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának elhúzódása hátterében az áll, hogy
Magyarország csak a saját teherbírásának megfelel ő ütemezéssel tudja elvégezni ezt a komoly
erőfeszítést igénylő , az ország lakosságának egynegyedére kiterjed ő programot . A késedelem
oka – az önkormányzatok alacsony pályázati aktivitása mellett –a nagyprojekte k
előkészítésének időigénye, illetve a beavatkozások végrehajtásának hosszú (pénzügyi,
műszaki) átfutási ideje . A Csatlakozási Szerződésben rögzített 2006 . december 25. határidő t
illetően Magyarország 2006 októberében további három éves halasztás iránti kérelme t
nyújtott be az Európai Bizottsághoz (129 érintett település, ahol a szolgáltatott ivóvíz bór ,
fluorid és/vagy nitrit tartalma kifogásolt) . Az Európai Bizottság a halasztással kapcsolato s
bejelentésre végleges választ 2008 végéig nem adott .

A hazai települések közel 100%-a rendelkezik közműves ivóvízellátással (2007-ben 315 1
településén működött a szolgáltatás) . A lakások több mint 94%-a csatlakozik a
vezetékhálózatra, a lakosság további 4-5%-a 150 m-en belül elérhető közkifolyón keresztü l
vételezhet hálózati vizet . A kormányzati főművi fejlesztések (pl. Közép-Nógrád – Mátrai



RV vízellátó rendszerek összekötése ; a tatabányai vízbázisok fejlesztése; Nyugat-balatoni
Regionális Vízmű VB ütem; Dunakanyar jobbpart regionális vízm űrendszer fejlesztése)
KvVM támogatással valósultak meg . Gazdálkodói szinten a vízellátó hálózatok, víztornyok
felújítása, korszerűsítése és az egészséget veszélyeztető tényezők felderítése jelentett
feladatot .

A vízminőség környezet-egészségügyi kockázatainak mérséklése érdekében 2003-ban 15 0
víznyerőhely arzéntartalmának vizsgálatára került sor uniós K+F-program keretében. A
vízellátás szempontjából igen sérülékeny vízbázisról (karsztos terület) ellátott észak-
magyarországi kistelepüléseken 2005 folyamán felmérés készült az ivóvíz szennyezettségér ő l.
Az eredmény a nyersvíz egysejtű kórokozókkal (patogén protozoonok) való szennyezettségét
mutatta, amelyre felhívták a vízm ű üzemeltetők figyelmét. Az ezt követő években az ivóvíz
megfelelő minőségének biztosítása érdekében a vizsgálatok kiterjedtek a
legveszélyeztetettebb észak magyarországi, észak-alföldi területeken kívül a délnyugat-
magyarországi települések ivóvíz-paramétereinek elemzésére is . A vizsgálatok során egysejtű
kórokozókat nem találtak.

Az ivóvíz magas nitrát tartalma miatti csecsemőkori methaemoglobinaemiás („kék
betegség") megbetegedések számára vonatkozóan a beszámolási időszak minden évébe n
nulla, illetve egy esetet észleltek, egyetlen kiugró év volt megfigyelhető , 2005-ben 6 esetet
regisztráltak . 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 rutinszerű iskolaorvosi vizsgálatok minőség-ellenőrzés
hiányában nem adnak összehasonlítható, országos szinten értékelhet ő eredményt .

Az NKP-II során a fürdővizek minőségének javítása céljából számos intézkedés történt .

Támogatásban részesült a gyógy- és termálfürd ők vízforgató berendezéssel való felszerelése ,
azonban az ÁNTSZ megyei intézetei a kémiai vizsgálatok alapján további beruházásoka t
tartottak szükségesnek a medencés fürd ővizek vízminőség-javulása érdekében. Az ezzel
kapcsolatos szabályozás alapján 2007-tő l Magyarországon a közfürdők medencéi csak
vízforgató tisztító berendezéssel működtethetők. Jelenleg az ország területén 49 6
fürdőegység üzemel, összesen 1635 medencével . 2008-ban a forgatott vizű medencékbő l
vett minták 5,9-13,6%-ban voltak kifogásolhatók, míg az egyedileg engedélyezett, töltő -
ürítő rendszerű medencékbő l vett, kifogásolt minták aránya 17,2% volt .

A 2004 óta működő „Kékhullám” mozgalom keretében azok a — kezdetben csak balatoni ,
majd 2008-tól a Velencei-tavi, Tisza-tavi és Fert ő-tavi — strandok és kikötők nyerhetik el a
kitüntető címet, amelyek megfelelnek a kiírás sokféle követelményének (vízmin őségi
előírások, biztonsági intézkedések, akadálymentesítés, hulladékgyűjtés, tájékoztatás) . Míg
2004-ben 19 strand, 2008-ban már 34 strand és 7 vitorlás kikötő kapta meg a címet .

Jelenleg az országban 232 db kijelölt és engedélyezett természetes fürdőhely található
(Balaton 131, Velencei-tó 9, Tisza-tó 5, Duna-Tisza 13-13). A 2008-as szezon idején vett
minták közül kifogásolt eredmény ű 7% volt, amelynek döntő része a Tiszából származott . A
vízminták kifogásoltsága országos átlagban csak 1,7% . Az ország 5 legfontosabb vízteste
közül 4 (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, Duna-mellékágak) vízminősége kiváló vagy
megfelelő .

Elkészült a természetes fürd ővizek nyilvántartási és jelentési rendszere és megtörtént az
ellenőrzési módszerek és az informatikai háttér fejlesztése . A fürdővizek minőségéről szóló
európai uniós irányelv alapján megkezdődött a fürdővízprofilok kialakítása, amelynek
határideje 2011 .



Összességében megállapítható, hogy a korábbi évektől eltérően az NKP-II tartama alatt a
természetes fürdővizek és a medencés fürdőhelyek többsége bakteriológiai szempontbó l
javult, azonban a fürdésre alkalmatlan folyami fürd őhelyek száma még így is magas . A
vizsgált vízminták min ősége az álló és folyóvizek esetében országosan 88%-ban, a medencé s
fürdők esetében 79%-ban felelt meg a bakteriológiai szempontoknak .

Az országos tisztifőorvos fürdővízminőség-felügyeleti feladatainak ellátását 2008-tól a Víz é s
Egészség Jegyzőkönyv hazai megvalósításának koordinálására a Népegészségügyi Tárcaköz i
Bizottság albizottságaként létrehozott Víz és Egészség Tárcaközi Bizottság is támogatja.
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Az élelmiszerbiztonság javítása érdekében jelentős előrelépés történt a jogi szabályozásban,
az ellenőrzés és az engedélyezés területén . 2003-ban létrejött a Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal, amely ellátja az élelmiszerlánc egészének – a takarmányokra is kiterjed ő
– áttekintését, nyomon követését, a tudományosan megalapozott kockázatbecslést, valamin t
az élelmiszerekre és takarmányokra egyaránt vonatkozó Gyors Vészjelz ő Rendszer
működtetését . Több éves előkészítést követően 2008, szeptember 1-jén hatályba lépett az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ő l szóló új torvény, amely meghatározza a min őségi
előírások betartásának részletes szabályait és annak felelőseit .

A hatóságok rendszeres végeztek ellenőrzéseket az illegális élelmiszer-el őállító helyek ,
illegális nagykereskedések és raktárak felderítése érdekében . Az élelmiszer-biztonsá g
intézményi kapacitásának megerősítése céljából 2007-ben az országos élelmiszer-
biztonsági adatbázist támogató szoftver fejlesztésére, min őségbiztosítására; a laboratóriumok
műszer és eszközparkjának korszerűsítésére ; a vizsgálatokat végző és értékelő szakemberek
továbbképzésére került sor .

2004-től az élelmiszerbiztonság növelését szolgáló beruházásokhoz NFT AVOP támogatás ,
míg a minőségirányítási rendszerek bevezetéséhez, tanúsíttatásához NFT GVOP támogatás
volt igénybe vehető.

A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat rendszeresen vizsgálta a toxikus vegyianyag-tartalma t
(a hatósági monitoring vizsgálatok szerint pl . 2006-ban a hazai (piaci, termőhelyi és export)
minták 58,1%-a nem tartalmazott kimutatható mennyiség ű szermaradékot) .
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A kémiai biztonsággal kapcsolatos problémák kezelésének fontos tényez ője az illékony
szerves vegyületek csökkentése. A KvVM által 2003-ban kidolgozott intézkedési terv szerin t
az üzemi intézkedési tervekben 2007 . október 31-ig rendelkezni kellett a veszélyes jelzés ű
oldószerek kevésbé veszélyes anyagokkal történ ő kiváltásáról .

A természetes és mesterséges forrásokból származó ionizáló és nem ionizáló sugárterhelés
kimutatására 2003-ban kezdődtek és azóta is folyamatosan zajlanak Magyarország
radontérképének elkészítésének munkálatai . A sugárterhelés vizsgálata céljából
elektromágneses környezetfelmérési program készült, valamint expozíciós adatbázi s
létesült . A hazai sugár- és radiológiai terhelés, valamint a népesség expozíciós leltára a
beszámolási időszakban minden évben megrendezett, a „Környezeti Ártalmak és a
Légzőrendszer” című konferencia témái között is szerepelt .

A lakosságnál fellelhető egészségügyi hulladékokkal kapcsolatos egészségkockázatok
csökkentése érdekében 2003-ban az ESzCsM egy hazai gyógyszergyártó céggel közö s
modellkísérletet végzett . Néhány patikában már volt arra lehet őség, hogy a gyógyszertár saját



hulladékaival együtt gondoskodjon a lakosság által leadott gyógyszerhulladék
ártalmatlanításáról is, majd ezt a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak
kezeléséről szóló EüM rendelet valamennyi gyógyszertárra vonatkozóan kötelezővé tette.

Az építmények emberre gyakorolt káros hatásainak vizsgálata céljából 2003-ban a WHO
együttműködésével Budapesten 476 lakás (1086 lakos) egészségi állapotának felmérés e
történt meg. Ennek, valamint más hazai és külföldi lakás-egészségügyi kutatás eredményeit é s
gyakorlati tudnivalóit foglalja magában a 2005-ben megjelent, a „Lakás és Egészség” cím ű
ismeretterjesztő kiadvány, amely az érdeklődő állampolgárokkal és a szakemberekke l
szeretné megismertetni a lakás és az egészség összefüggéseit . 2008-ban elkészült az OKI álta l
az utóbbi 10 évben a panellakások által biztosított lakókörnyezet objektív megítélés e
érdekében végzett lakás-epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése .

A kémiai biztonsággal összefügg ő feladatok koordinálását az Országos Kémiai Biztonság i
Intézet látta el. A biocid termékekkel és a vegyi anyagokkal kapcsolatos megnövekedet t
hatósági feladatok ellátása érdekében az Országos Tisztifóorvosi Hivatalnál 2008-ba n
létszámfejlesztésre került sor. A gazdálkodó szervezetek jelentős forrásokat fordítottak a
kémiai biztonsággal kapcsolatos tárgyi feltételek fejlesztésére, a biztonságos tárolási feltételek
megteremtésére .

Az NKP-II időszakában a kémiai kockázat további csökkentését szolgáló, a vegyi anyagokka l
és a növényvédőszerek alkalmazásával összefügg ő intézkedéseket a Környezetbiztonság
akcióprogram tartalmazza .
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Magyarországon a 2003. évi kánikula súlyos egészségi hatásai következtében elő térbe került a
klímaváltozás egészségkárosító hatásait megelőző akciók kidolgozása és kísérleti kipróbálása .
Az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Ment őszolgálat és az ANTSZ
együttműködve 2004-tő l kísérleti hőségriasztást vezetett be Budapesten, majd 2007-t ől az
ország egész területére kiterjed ően. Megtörtént a talajközeli ózonszennyezettség által
meghatározott légszennyezettségi zónák kijelölése .

A budapesti vizsgálatokhoz hasonlóan Szegeden is sor kerül a hőterhelés és a hőhullámok
hatásának meghatározására és a vizsgálati eredmények elemzésére, amelyek egysége s
hőterhelési modellek kidolgozásának az alapját képezik . A Nemzeti Eghajlatváltozási
Stratégia alkalmazkodási részének végrehajtása keretében további kutatásokra lesz szükség az
éghajlatváltozás hatásainak felmérésére és az alkalmazkodás lehetséges módjaina k
meghatározására .
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A környezet-egészségügyi kutatás-fejlesztés részeként az NKP-II indulása idején számo s
kutatás irányult a környezetszennyezés és az emberi egészség közti összefüggések feltárására ,
a gyermekeket ért egészségkárosító hatások, az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatára .

A településekre, kistérségekre, társadalmi rétegekre vonatkozó, komplex környezet -
egészségügyi felmérések közül 2005-ben befejez ődött a „Telepeken és telepszer ű lakóhelyen
élők környezet-egészségügyi problémái” című országos felmérési program, amellyel teljess é
vált a 2001-2005 között készült, 19 megye közel 800 telepének környezet-egészségügy i
adatait tartalmazó országos adatbázis . A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola álta l
lebonyolított felmérés alapján a kedvezőtlen adottságok halmozódását vizsgálva a
kedvezőtlen helyzetű telepek aránya Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves



megyékben volt a legmagasabb, míg a telepeken él ők száma Borsod-Abaúj-Zemplé n
megyében a legmagasabb .

2004-ben a WHO kezdeményezésére Budapesten rendezték meg a IV. Európai Környezet és
Egészség Miniszteri Konferenciát, amelyen 52 ország környezetvédelmi és egészségügy i
minisztere vett részt, és fontos szakma-politikai stratégiai dokumentumok elfogadására került
sor (pl . Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv — CEHAPE) . A környezet i
ólomexpozíció lehetséges forrásainak és egészségi hatásainak felderítése, valamint a
megelőzés érdekében teendő intézkedések megalapozása érdekében a CEHAPE keretébe n
2007-ben stratégia készült.

2004-ben megvalósult a WHO és az EU egyeztetett „környezet és egészség” indikátoraina k
hazai adaptálása, amelynek alapján elemezték Magyarország környezet-egészségügy i
helyzetét, az eredményről készített kiadványt eljuttatták az érintett hatóságoknak és civi l
szervezeteknek .

Az NKP-II id őszakában a környezet-egészségügy intézményrendszer fejlesztése főként az
informatikai, a vizsgálati és a módszertani korszerűsítéseket jelentette .

A Program során kiemelt hangsúlyt kapott a lakosság szemléletformálása . A lakosság
naprakész tájékoztatása céljából kidolgoztak egy olyan leveg őegészségi hatás indikátort ,
amely alkalmas a lakosság közérthető formában történő tájékoztatására az aktuáli s
légszennyezettséggel összefüggő egészségi hatásokról . A levegőszennyezettség okozta
egészségi hatásokról az NKP-II ideje alatt a lakosság naprakész tájékoztatást kapott internete s
szolgáltatások keretében a KvVM, az érintett hatóságok honlapján . A tájékoztatás célja a
domináns légszennyező anyagok okozta rövid idejű expozíció egészségi hatásainak
bemutatása volt . A rendszer működését egy, az erre a célra kifejlesztett szoftver támogatta. Az
ínformációk különösen hasznosak a szív és légzőszervi betegségben szenvedők, beleértve az
asztmások és a hörghurutos betegek, a gyermekek, valamint az id őskorúak számára.

2007-ben felvilágosító kampány irányult a káros napsugárzás (káros UVB sugárzás )
hatásainak csökkentésére — az OKI, az OMSZ, az MTA Szociológiai Kutató Intézete és a
Magyar Vöröskereszt részvételével —, továbbá bevezetésre került az UV riasztás . Számos
kiadvány jelent meg továbbá a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásairól . Még
ebben az évben megrendezésre került a Környezeti Ártalmak és a Légz őrendszer című
konferencia, melynek témái a klímaváltozással, légszennyezéssel, sugárterheléssel összefügg ő
kérdések voltak . A klímaváltozás lehetséges hatásait vizsgáló EU-WHO program (EuroHeat )
hőségterv készítéséhez célcsoportonként megfogalmazott ajánlások jelentek meg .



111 .4 VÁROSI KŐRNYEZETMINŐSÉG AKCIÓPROGRA M

Az NKP-II készítése során a „Városi környezetminőség” tematikus akcióprogram
kidolgozását a városok különböző funkcióiból adódó – több esetben felerősödő – környezeti
problémák megoldásának fontossága indokolta . A városok egyre több ember számára jelenti k
a lakás, a munkavégzés, a tanulás, a szabadid ő eltöltés és sok egyéb tevékenység helyszínét .
Az igények (lakóterület, infrastruktúra, oktatás, egészségügyi ellátás stb .) pusztán mennyiség i
növekedése mellett egyre inkább el őtérbe kerülnek a minőségi szempontok (a szolgáltatások
körének bővítése, színvonalának emelése, település-tisztaság stb.) . A városok ugyanakkor a
környezeti terhelések növekedésének és a környezettel kapcsolatos korábbi problémá k
felerősödésének vagy új problémák jelentkezésének a helyszínei is, amelyek mérséklése ,
esetleg megszüntetése érdekében célirányos intézkedéseket kell tenni . Az intézkedések bár
közvetlenül a környezeti feltételek javítását célozzák, közvetett hatásuk azonban kedvező
hatással lehet a gazdasági és társadalmi feltételekre és folyamatokra is .

E tematikus akcióprogram két fő célkitűzése :

- a telepű léstervezés környezeti vonatkozásainak erősítése és korábbi ezirányú
hiányosságainak fokozatos kijavítása ,

— a városi területek levegőminőségének javítása érdekében is a városi közlekedés jobb
infrastrukturális és működési feltételeinek biztosítása, valamint a városi zöldterületek
fejlesztése .

További célkitűzés volt az épített környezet értékeinek védelme, a városkép javítása, ennek
részeként a közterületek karbantartása, a települési köztisztaság színvonalának emelése .

A városi környezet minőségének, a városlakók életminőségének javítását közvetlen vagy
közvetett formában szolgáló intézkedések e tematikus akcióprogramon kívül a Progra m
csaknem valamennyi tematikus akcióprogramjában megtalálhatók (pl . környezettudatosság
fejlesztése; energiatakarékosság; ivóvízminőség javítása; szennyvízkezelés ;
hulladékgazdálkodás; környezetbiztonság fejlesztése) .
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Az elmúlt években a településfejlesztés és —rendezés számára több kiemelt fontosságú,
országos léptékű dokumentum készült : Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK, 2005) ,
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK, 2005) .

Az OTK az ország területfejlesztési politikáját fogalmazza meg, amelynek f ő funkciója az
ország területileg harmonikus és hatékony m űködésének, kiegyensúlyozott területi
fejlődésének megteremtése, a területi leszakadás mérséklése . Az OTK-nak a jelen
tematikus akcióprogramhoz kapcsolódó középtávú országos területi céljai 2013-ig :

a) Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtés e

— az élhető város és agglomerációja megteremtése az átfogó környezetgazdálkodás és
az integrált környezeti tervezés segítségével, a funkcióvesztett területek revitalizálása,



a válságterek rehabilitációja, a zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése
révén ;

– harmonikusan és fenntartható módon működő agglomerációs rendszer megteremtése
az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása ,
kiegyensúlyozottabb térszerkezetet eredményező alközpontok fejlesztése révén és a
fővárost övező ökológiai és rekreációs zöld gyűrű kialakításával, valamint a helyben
történő munkavégzés ösztönzésével ;

– közlekedési kapcsolatok modernizációja, transzverzális irányú közlekedés i
kapcsolatok fejlesztése, integrált közlekedési rendszer kialakítása a közösségi é s
környezetbarát közlekedés fejlesztése ;

az érintett települések és településrészek, illetve szervezetek intézményesült
együttműködésének megteremtése, illetve javítása .

b) A fejlesztési pólusok és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése

– a fejlődést gátló nagyvárosi környezeti problémák felszámolása, a társadalmi
feszültségekkel és fizikai leromlással érintett településrészek gondjainak megoldása, a
fenntartható közlekedési rendszerek kialakítása, az agglomerációk fenntarthatóságána k
és települései intézményesített együttműködésének ösztönzése :

Az OFK célja, hogy megalapozza a Magyarország hosszú távú fejlesztéspolitikáját
meghatározó stratégiai megállapításokat, célokat és feladatokat, közte a „Tiszta települések ,
biztonságot teremtő környezetvédelem”, valamint a „Helyközi közösségi és a település i
közlekedés fejlesztése” prioritás-elemet .

Az UMFT hat prioritása közül a közlekedésfejlesztés, a környezeti és energetikai fejlesztés ,
valamint a területfejlesztés prioritás kapcsolható össze a városi TAP célkitűzéseinek
teljesítésével .

A településrendezés szempontjából kiemelendő, hogy az Országgyűlés 2005-ben elfogadta az
Agglomerációs törvényt és 2008-ban a Balaton-törvény módosítását .

Szintén 2008 nyarán zajlott az országos településrendezési és építési követelményekr ő l
(OTÉK) szóló rendelet módosítása, amely többek között környezetvédelmi célokat is szolgált .
Ilyen módosítás volt pl . a megújuló energiaforrások műtárgyainak elhelyezhetősége, vagy a
kerékpártárolás előírt szabályozása .

A települések szempontjából két törvény módosításának is vannak lényeges elemei :

a) A 2006 . évi L . törvény (az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosítása) egyebek mellett – a környezet- és természetvédele m
érdekében – az alábbi új elemekkel bővítette a településrendezés követelményrendszerét :

a területekkel való takarékos gazdálkodás, a települések szétterülésének mérséklése, a
műszaki infrastruktúrával ellátott területek gazdaságosabb kihasználása érdekében a
beépítésre szánt terület csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra
a település már beépítésre kijelölt és igénybevett területén belül nincs megfelelő terület;

– meghatározott népességű települések, illetve településrészek között illetve kiemel t
üdülőterületek és gyógyhelyek belterületét érint ően a közigazgatási területükön belül
legalább 200 m szélesség ű, beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűt kell
biztosítani; ez a követelmény a települési önkormányzatok egyenl őségéből és
szolidaritási igényéb ől fakad, azaz a települések ne terjeszkedjenek a szomszédos
települések zöldterületeinek kárára .



b) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek ,
nevezetesen a környezetvédelmi tervezési rendszer szabályozására vonatkozó részne k
felülvizsgálatát, megújítását, illetve kiegészítését az els ő és második NKP tervezésének és
végrehajtásának tapasztalatai, az EU tagsággal összefiigg ő új szempontok és követelmények ,
valamint a társadalmi-gazdasági környezet változásai tették szükségessé 2008-ban .

A módosítás a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére építve a környezetvédelmi tervezés i
rendszer megerősítését szolgálja azzal, hogy pontosan meghatározza a különböz ő
környezetvédelmi tervek egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását, valamint ezek tervezésér e
és egyeztetésére vonatkozó főbb szabályokat . A tervezési rendszer alapját továbbra is az NK P
(mint országos átfogó környezetvédelmi terv) képezi, az erre épül ő koherens rendszer eleme i
pedig az átfogó területi (regionális, megyei, kistérségi, helyi), a tematikus és az egyed i
környezetvédelmi tervek. Nevesítetten jelenik meg a módosított törvényben a z
önkormányzatok közös vagy kistérségi szintű környezetvédelmi programja kidolgozásának
lehetősége, amely az érintett települések döntésének megfelel ően készülhet, és
megalapozhatja a kistérségi szinten hatékonyabban megvalósítható feladatok elvégzését .

A tervezési rendszer megerősítését célozza a módosításnak az a része is, amely az átfogó
környezetvédelmi tervek, els ősorban a települési szinten készülő dokumentumok tartalmi
követelményeit pontosítja, összhangban a nemzetközi, EU-s, illetve hazai környezet i
folyamatokkal, célokkal és tervezési gyakorlattal . A települési környezetvédelmi program az
eddigi tartalmi követelmények teljesítése mellett a település adottságait és sajátosságai t
figyelembe véve - egyéb feladatokat és előírásokat is meghatározhat. Ilyenek lehetnek
például a területhasználattal, a földtani képződmények, a talaj, a termőföld, a felszíni é s
felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, a rekultivációval és rehabilitációval, a természet -
és tájvédelemmel, az épített környezet védelmével, az ár- és belvízgazdálkodással, az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható hely i
hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a
társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatok és el ő írások .

A városi környezet minőségének javítása az NKP-II végrehajtásának időszakában az EU
illetékes testületeinek is napirendjén szerepelt . 2006 januárjában jelent meg az EU „Városi
környezet” stratégiája, amely a várostervezés, -fejlesztés, az építés és a városi közlekedé s
területén tett intézkedések, de legfőképpen a településgazdálkodás integrált megközelítéséne k
ösztönzésével kívánja elérni az európai városok környezetmin őségének javítását. A közösen
elfogadott elvek gyakorlati alkalmazásáról (feltételek, módszerek, eszközök) a tagállamokna k
saját döntést kell hozniuk . Az EU 2007 novemberében adta közre a stratégia alkalmazását
segítő két útmutatóját, további támogatást pedig információcsere, képzési lehetőségek
biztosításával fog nyújtani a tagállamok számára .

A stratégia kidolgozásának folyamatáról a hazai önkormányzatok, kormányzati hivatalok ,
civil szervezetek képvisel ői a KvVM-tő l információs levelek formájában, valamint szakértői
műhelyvitákon (2004, 2006) kaptak tájékoztatást . A KvVM megbízására szakértő i előkészítő
munkaanyagok készültek a stratégiában foglaltak hazai megvalósításának lehet őségeirő l .

2003-ban és 2004-ben sok önkormányzat élt azzal a lehet őséggel, hogy a település i
környezetvédelmi program kidolgozásához, bevezetéséhez, felülvizsgálatához a saját forrá s
felhasználása mellett a KAC (KŐVICE) támogatására pályázzon. A KvVM álta l
lebonyolított pályázatok keretében közel 600 önkormányzat kapott támogatást .

A településfejlesztéssel, -rendezéssel kapcsolatos szakmai viták során többször is felszínr e
került az önkormányzatok sokszor előforduló problémája, miszerint esetenként kénytelenek a
rövid távú (főleg anyagi) előnyök reményében kisebb hangsúlyt adni a környezeti szemponto k
érvényesítésének (területek átsorolása, zöldmezős beruházások engedélyezése, ár- és



belvízveszélyes területek telkesítése), aminek nehezen, vagy egyáltalán nem helyrehozhat ó
káros következményei esetleg csak hosszabb idő után jelentkeznek. Szakmai körökben már
2007-ben megkezdődött, és még nem zárult le a településfejlesztési koncepciók tartalmi
elemeiről és a készítés folyamatáról szóló joganyag vitája .

Az EU városfejlesztésért felelős miniszterei 2007 májusában írták alá a Lipcsei Kartát,
amelyben – az EU Fenntartható Fejl ődés Stratégiája szellemében – a városoknak az integrál t
városfejlesztési politika széleskörű alkalmazását, és az általában igen összetett városi
problémák megoldásának érdekében az integrált városfejlesztési programok kidolgozását
ajánlják . A dokumentum kiemelt témakörei között szerepel a kiváló minőségű közterületek
létrehozása és fenntartása, az infrastrukturális hálózatok modernizálása és a z
energiahatékonyság növelése, a hátrányos helyzetű városrészek fejlesztése . A Lipcsei Karta
hazai végrehajtására akcióterv készül, amelynek keretében a területfejlesztési és építésügy i
szakterület feladatain kívül – az integrált városfejlesztési szemlélet érvényesítése érdekében –
szerepelnek majd az egyes ágazati minisztériumok teend ő i is .
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Az NKP-II időszaka alatt az NKÖM/OKM támogatásával folytatódott a kulturáli s
intézmények, műemléképületek felújítása, a múzeumok rekonstrukciója . Ezek között
szerepelt Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a
Szépművészeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum felújítása, folytatódtak a kastély-helyreállítások (pl . fertődi Esterházy kastély,
keszthelyi Festetics kastély és további 18 kastély állagmegóvása, rekonstrukciója :
Folytatódott a Visegrádi palota, a Szent György tér, a Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermének és a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelynek rekonstrukciója, a Népi
Műemlékek Helyreállítási Programja, az Árpádkori kistemplomok, egyházi és egyé b
műemlékek helyreállítása .

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus meghirdetet t
többfordulós pályázata (beadási határidők és kiválasztás 2008-ban) számos olyan projek t
számára nyújthat támogatást, amelyek örökségi helyszíneken valósulnak majd meg .

A 2004-2006 közötti időszakra szóló NFT Regionális Operatív Programjában az EU
társfinanszírozásával számos városrehabilitációs projekt valósult meg. Ezek a projektek a
történelmi belváros műemlék épületeinek és közvetlen környékének felújítása mellett tovább i
elemeket is magukba foglalnak, pl . a közlekedési infrastruktúra fejújítása, korszerűsítése, a
kereskedelmi és kulturális létesítmények fizikai állapotának és működési feltételeinek
javítása, akadálymentesítés, közösségi terek, közparkok létesítése, felújítása stb . A
fejlesztések többségének kivitelezése 2005-ben kezd ődött .

Városrehabilitációs projektek helyszínei :

Dél-Alföld : Gyula, Kalocsa, Orosháza, Szentes, Szeged

Dél-Dunántúl : Marcali, Dombóvár, Szekszárd, Barcs, Mohác s

Észak-Alföld : Hajdúnánás, Hajdúsámson, Jászapáti, Nyírbátor, Nyíregyháza ,
Püspökladány, Szolnok, Tiszalök, Tiszavasvár i

Észak-Magyarország: Bátonyterenye, Eger, Heves, Miskolc, Óz d

Közép-Dunántúl : Ajka, Balatonfüred, Dorog, Komáro m

Közép-Magyarország : Budapest IX. és XVI. kerület, Monor, Vác



Nyugat-Dunántúl : Celldömölk, Nagykanizsa, Sopron

A műemlékvédelem szempontjából azonban a város-rehabilitációs projektek előkészítése
során a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy értékfeltáró kutatás és az ennek
eredményeit figyelembe vev ő tervezés előzze meg a megvalósítást/kivitelezést .

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

— Komárom, Almásfüzitővel partneri együttműködésben (közel 50 hektáros barnamező s
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 város i
rendezvények, sportesemények befogadására alkalmas átalakítása) .

A GKM Turisztikai célelőirányzatának felhasználásával 2003-2004-ben intézkedése k
történtek a turisztikai régiókban a települések ősszképének javítására a települések
zöldterületeinek rekonstrukciója, berendezéseinek korszerűsítése céljából . Ennek keretében
pl. a Balatoni Régióban megvalósult a területi/egyedi védelmet élvez ő műemlékek é s
természeti környezetük felújítása, turisztikai alapinfrastruktúrával való ellátása (8 helyszín) ; a
kiemelt, nagy látványértékű műemlékek, középületek díszkivilágítása (19 objektum) .

A Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében folytatódott a kastélyok és vára k
turisztikai hasznosítása, ezen belül azok közvetlen környezetének (kastélykertek, parkok)
rekonstrukciója, valamint a kulturális örökségi helyszínekhez kapcsolódó rendezvénye k
kínálatának bővítése (GKM és NKÖM közreműködéssel) .

Az NFT-I ROP keretében 2004-ben pályázati lehet őség 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 (Világörökség helyszínek) . A település területén levő értékes vár, palota, kastély
felújításához, közösségi – többnyire kiállítási vagy vendéglátási – célú hasznosításához nyer t
el támogatást Keszthely, Vonyarcvashegy, Sárvár, Gödöll ő , Esztergom, Veszprém, Tata,
Gyöngyös, Sárospatak, Vásárosnamény, Gyula, Baja.

Hasonló fejlesztések támogatására 2007-tő l az ÚMFT ROP-ok keretében nyílik lehet őség.
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Sokféle hasznos funkció ellátására alkalmasak a városi zöldterületek, ilyen egyebek között a
légszennyező anyagok kiszűrése, a városi zajok zavaró hatásának mérséklése, a
vízvisszatartás, a mikroklimatikus széls őségek enyhítése, a települések összképének javítása .
Ennek érdekében fontos önkormányzati feladat a települési zöldterületek fenntartása ,
gondozása és fejlesztése .

2003-ban és 2004-ben a települési önkormányzatok zöldfelületek rehabilitációjához ,
növénytelepítéshez pályázat útján nyerhettek támogatást (KAC/KÖVICE pályázatok), a
2004-2006 közötti időszakban az NFT, 2007-től az ÚMFT keretében uniós források
felhasználására is lehetőség nyílt . A turisztikai régiókban, kiemelten a Balatoni üdülőrégióban
a MeH és a GKM támogatásával parti sétányok, közparkok, kilátók, túraútvonalak, kirándul ó
pihenőhelyek kialakítására került sor .

Az NKP-II végrehajtásának időszaka alatt tovább folytatódott a „Virágos Magyarországért”

verseny-sorozat, amely az épített kulturális örökség és a zöldterületek meg őrzése é s
fejlesztése érdekében több tárca közreműködésével évente zajlik . Az országos versenyen



résztvevő települések száma évr ől évre nő (már több mint 400), emellett helyi – városi ,
megyei, régiós – versenyeket is szerveznek .

A települések lakóinak lelkes, önkéntes városszépítő akciói mellett lényeges szerepe van
egyes önkormányzatok tudatos városfejlesztési tevékenységének is, amelyben fontos helye n
szerepel a közhasználatú zöldterületek bővítése és fenntartása . Egyes önkormányzatok a
városi zöldterületek jó állapotának meg őrzését a használatuk, védelmük, kezelésü k
szabályairól szóló rendetekkel kívánják el ősegíteni, mások a városrész-rehabilitációk szerve s
részének tekintik a növények telepítését, ismét más városok a meglevő és értékes
zöldterületek felmérésével és az err ől szóló tájékoztatással a helyi lakosokat kívánjá k
megnyerni ezek védelmére és ésszerű használatára .

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény említett módosítása 2006 -
ban bevezette a biológiai aktivitásérték fogalmát, a számítására vonatkozó részlete s
szabályokat pedig a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértésével 2007-ben kiadot t
OTM rendelet állapította meg . A biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző
növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtet t
hatását mutatja. A törvény-módosítás úgy rendelkezik, hogy ha egy településen újonna n
jelölnek ki beépítésre szánt területeket, a közigazgatási terület egészének eredeti (változtatá s
előtti) biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet . Az eddigi tapasztalatok alapján szakmai vita
kezdődött a mutató kiszámításának, illetve alkalmazásának továbbfejlesztésérő l.

A zöldfelületek felméréséhez korszerű , de költséges eszközök és módszerek lennének
szükségesek (pl . rendszeresen készül ő légifelvételek és értékelésük) . Ilyen adatok általában
nem állnak rendelkezésre . Az alapvetően „területalapú” nyilvántartások nem vagy csak igen
korlátozott mértékben alkalmasak a minőségi és egyéb jellemz ők (pl . a növényszintek száma)
bemutatására, noha ezeket a települési zöldfelületek gondozásának, fenntartásának
tervezéséhez és ütemezett végrehajtásához feltétlenül ismerni kellene .

Az NKP-II a települési környezetminőség javítását - egyebek között - egy olyan mutat ó
mérésével/számításával kívánta nyomon követni, amely az egy lakosra jutó városi zöldterüle t
nagyságát mutatja . A Program az alapállapotnak tekintett 38,7 m 2/fő [forrás : OKTVF] érték
mintegy 16%-os növekedését irányozta elő . Az országos mutató értéke 2003-ban 39,2 m2/fő
volt (KSH), ami természetesen elfedi a városok közötti lényeges különbségeket (pl . Pécs 69,7
m 2/fő, Kecskemét 37,3 m 2/fő , Budapest 45,0 m2/fő ) . 2004-től a nyilvántartásban olyan
módszertani változás történt, ami nem teszi lehetővé a korábbi időszak adataival való
összehasonlítást.

Összességében a hazai települések zöldterületi ellátottsága és a növekedés üteme elmarad a
kívánatostól . A meglévő területek gondozottsága helyenként sok hiányosságot mutat, ső t
ebben a vonatkozásban a helyzet romlik .

. . . . . . . . . . .. . .. . ... ... . . . . . . . . . . . . .
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A városi területek közlekedési eredetű környezetterhelésének csökkentését különböző
intézkedésekkel, pl .

elkerülő utak építésével (átterhelés), a belső utak korszerűsítésével (porszennyezé s
csökkentése);

a közlekedési szokások megváltoztatásával, ezen belül a környezetbarát és közösség i
közlekedési módozatok fejlesztésével és igénybevételének ösztönzésével ;

– forgalomszervezési intézkedések bevezetésével (önkormányzati feladat),



illetve ezek ésszerű kombinációjával lehet megvalósítani .

A Program időszakában 213,9 km elkerülő utat adtak át, amelyek a főutak átkelési
szakaszainak kiváltásával mérséklik a lakott területek légszennyezését, zajterhelését . Az
elkerülő utak finanszírozása nagyobb részben (168 km elkerül ő út) az útfenntartási é s
fejlesztési célelőirányzat (ÚFCE), majd az Útpénztár hazai forrásából (pl . Törökszentmiklós) ,
kisebb részben (45,9 km elkerülő út) a KIOP EU forrásából valósult meg (érintett települések :
Pécs, Békéscsaba, Székely, Berkesz, Kiskunfélegyháza, Orosháza, Salgótarján ,
Sátoraljaújhely, Nyírbogdány) .

A városi területek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését célozta az NFT-I (2004-2006)
ROP keretében megvalósult számos projekt, ezek között szerepelt belterületi utak,
csomópontok, iparterületi beköt őutak építése, fejlesztése ; a kedvezményezett települések :
Budapest, Debrecen, Jászberény, Kalocsa, Mohács, Nagykanizsa, Nyírbátor, Ózd, Szarvas ,
Szerencs .

A környezetbarát közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében az ÚFCE, maj d
az Útpénztár támogatásával 2003-2008 . között összesen 240,1 km önkormányzati
kerékpárút épült meg .

2007 folyamán a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a lakossági életmódja, közlekedés i
szokásai kedvező változásának támogatása érdekében — a KvVM-mel, az EüM-mel és civi l
szervezetekkel közösen kidolgozta a „Kerékpáros Magyarország Program" -ot, amelynek
megvalósításához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMFT operatív programjai (pl .
KÖZOP, ROP-ok) keretében nyílnak meg majd a pályázati lehet őségek. A kerékpáros városi
közlekedést kívánták népszerűsíteni a „Bringázz a munkába!” kampányok .

A tömegközlekedés fejlesztése érdekében 2003-2004-ben folytatódott a járműpark cseréje ,
korszerűsítése pl . Budapesten, Debrecenben, Pécsett, hozzájárulva ezzel a közlekedési eredetű
emissziók csökkentéséhez, valamint a közlekedés utasbiztonsági és -kényelmi feltételeinek
javításához.

A KÖZOP pályázati rendszerén keresztül többek között Debrecen, Szeged és Miskolc
pályázik elektromos tömegközlekedés fejlesztésére . Debrecen villamoshálózat fejlesztéséne k
célja a városi tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának javítása, a közösségi közlekedé s
népszerűbbé tétele, és nem utolsósorban a környezeti terhelés csökkentése is . A projekt
várhatóan 2011 végére fejeződik be .

A közösségi közlekedés szerepének er ősítésére a BKV, a MÁV és a VOLÁNBUSZ
részvételével létrejött a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ). A budapesti
agglomerációban 2005 . szeptember 1-től használható a budapesti egyesített bérlet, amellyel a z
utasok Budapest közigazgatási határán belül nem csak a BKV, hanem a MÁV é s
VOLÁNBUSZ szolgáltatásait is igénybe vehetik .

Az NFT-I KIOP keretében került sor Budapesten a nagykörúti villamos vonal áramellátás i
táprendszer korszerűsítésére, átalakítására, amely az új járm űvek energiatakaréko s
működésének biztosításához és gazdaságos közlekedtetéséhez volt szükséges.

NFT-I (2004-2006) ROP keretében valósult meg a helyi (és helyközi) tömegközlekedé s
fejlesztése a következő településeken: Baja, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Debrecen, Eger ,
Kisvárda, Létavértes, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Szolnok ,
Zirc .

A tömegközlekedés fejlesztését az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok i s
támogatták, amelynek keretében Szeged város környezetkímél ő közösségi közlekedésének
fejlesztése valósult meg .



Nemcsak Európában, de hazánkban is egyre nő , és már 50 fölé emelkedett azoknak a
településeknek a száma, amelyek rendezvényekkel csatlakoznak az Autómentes Nap és az
Európai Mobilitási Hét eseményeihez . A rendezvények arra hívják fel az állampolgárok
figyelmét, hogy az egyén közlekedési eszköz választása milyen összetett hatással jár nemcsa k
a lakosok életminőségére és a település környezetállapotára, de a globális folyamatokra is .

Az NFT-I KIOP „Környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése” intézkedés keretébe n
lehetőség nyílt az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésére, mely hozzájárult a budapesti
agglomeráció közlekedési feltételeinek javításához (Budapest-Kelenföld-Érd elővárosi vasút
fejlesztése : az Érd, Diósdi úti vasúti átjárók különszintű kialakítása ; az Érdliget megállóhely
rekonstrukciója) .

A közlekedési eredetű zajterhelések leglényegesebb forrása a közúti közlekedés . Az épülő
új utak esetében követelmény a zaj elleni passzív védelem szükséges létesítményeine k
megépítése, a meglev ő utak esetében azonban utólag lehet gondoskodni ezek megépítésérő l
(zajárnyékoló fal) vagy egyéb műszaki megoldásokról (nyílászárók cseréje) . A
megvalósításhoz a GKM ÚFCE, illetve az NFT-I KIOP nyújtott támogatást .

Látványos előrelépés tapasztalható a vasutak zajcsökkentésében azokon a területeken, ahol
pálya-rekonstrukcióra került sor. Az EU támogatássah megvalósított beruházások részét
képezte a hiányzó zajvédő falak pótlása, valamint újak építése . Az országos vasúti hálózatba
tartozó vasúti pályák mentén – az érintett településrészek lakóinak védelmében 2003-200 7
között összesen 15,5 km hosszú, 43 ezer m 2 zajvédő fal épült .

A települési önkormányzatok tulajdonában álló nagy forgalmú közutak zajcsökkentése
továbbra is megoldást igényel . Sajnálatos módon; a regionális operatív programok közül
egyedül az Észak-Alföldi Operatív Program t űzte ki célul ilyen jellegű beruházások
támogatását, pályázati felhívás közzétételére azonban még itt sem került sor .

Az egyéb közutak települési átkelési szakaszainál is problémát jelent a zajjal érintett lakosság
helyzetének javítása. Az átmenő utak mentén a zajvédelmi műtárgyak építése a lakások
beárnyékolása, az üzletek takarása, illetve a városképi szempontból nem minden esetben
bizonyult jó megoldásnak . Ezeken a területeken más lehetőséget kell találni az élhetőbb
környezet megteremtésére .

A fentiek mellett az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében
meghirdetett pályázat nyújtott támogatási lehetőséget az önkormányzatok számára . Ebbő l a
forrásból kerül sor az M3-as fővárosi bevezet ő szakasza mentén zajvéd ő fal megépítésére. (A
projekt eredményként a bevezető szakasz mentén az út két oldalán összesen 4,6 km hosszú é s
20 000 m2 felületű zajvédő fal valósul meg várhatóan 2009 végéig . Emellett a hangszigetelés
javítása érdekében mintegy 3000 környező lakás nyílászáró-cseréjére is sor kerül . )
Problematikus, hogy a pályázati felhívás csak nagy projektekre vonatkozik, amelyet a jelent ő s
mértékű önrész igény miatt az önkormányzatok nagy része nem képes felvállalni, illetve so k
esetben kisebb beruházásokra lenne szükség .

A működő autópályák mentén az NKP-II időtartama alatt a városok közül Biatorbágy,
Gödöllő, Aszód, Érd, Törökbálint, Budaörs, Balatonaliga-Siófok, Budapest érintet t
területének védelmében épült zajvédő fal.

TISZ I'A ._ J0 KÖZÉRZETET SEGÍT() VÁROSI KÖR 1ti Y F ZE I BIZ 1 (?S11_.AS A

2003-ban a települési köztisztaság javításához, az eszközrendszer fejlesztéséhez a B M
települési közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatási kerete, a települési köztisztasági ,
takarítási akciókhoz (pl . patakok medrének és partjának megtisztítása, közterületen elhagyott



hulladék begyűjtése és megfelelő kezelése) a KAC jelentette a társfinanszírozási forrást az
önkormányzatok számára. A későbbi években azonban fokozatosan egyre kevesebb lehetőség
állt az önkormányzatok rendelkezésére ahhoz, hogy pályázati úton támogatást kapjanak a
fenti munkák elvégzéséhez. 2005 folyamán a magas munkanélküliséggel sújtott Borsod -
Abaúj-Zemplén, valamint Békés és Nógrád megyében a MÁV Zrt . foglalkoztatott közel 600
főt, feladatuk a vasútvonalak és az állomások környékének rendbetétele volt .

A belterületi vízrendezés helyzetének javítása érdekében 2004-ben a KvVM kidolgozta a
települési belvíz- és csapadékvíz elvezetési program előkészítéséről, a szükséges szabályozás i
változásokról és a végrehajtás I . ütemérő l szóló kormány-el ő terjesztés tervezetét. A program-
tervezett megvalósítását elsősorban a finanszírozási kérdések megoldatlansága akadályozza .

Az önkormányzatok belterületi vízrendezési tevékenységét 2003-2006 között BM (ÖTM,
ÖM) és KvVM támogatások segítették . A pályázó önkormányzatok 2003-ban Címzet t
támogatásból 11,3 milliárd Ft-ot, Vízügyi Célelőirányzatból 315,2 millió Ft-ot, 2004-be n
„Zöld Forrás” program keretében 295,5 millió Ft-ot kaptak . 2007-2008-ban néhány Dél -
alföldi település a költségvetési törvény alapján részesül támogatásban . 2007-től kezdődően a
regionális operatív programok keretében belterületi vízrendezési projekttel EU forrásokra i s
pályázhatnak az önkormányzatok.

Bizonyos települési vízgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátásához az
önkormányzatok központi forrásokat is igénybe vehettek (ezt a munkát KvVM támogatások i s
segítették) . 2005-ben kísérleti jelleggel három térségben (Oroszlány-Dunaalmás, Szamos-
Kraszna, Körös-Maros környéke) indult közmunkaprogram, amelynek keretében 7 hónapon
keresztül közel 1000 fő dolgozott belvízelvezető hálózatok kialakításán .

A tiszta, rendezett, kellemes városi környezet érdekében sokat tesznek a nem-kormányzati
szervezetek, amelyek hasznos kezdeményezésekkel, akciók, kampányok szervezésével
járulnak hozzá a lakosság szemléletformálásához, ezáltal a települések értékeinek
védelméhez, a köztisztaság javításához. Számos kezdeményezésüket és akciójukat pályázati
formában a KvVM is támogatta .



1I1.5 BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG AKCIÓPROGRAM

Magyarország biogeográfiai helyzetéb ől adódóan kiemelkedő természeti értékekke l
rendelkezik, de az emberi tevékenység hatásaként a hazai fajok és növénytársuláso k
20-25%-a veszélyeztetetté vált . A társadalom folyamatosan növekvő terület-, energia- és
anyagigénye egyre elviselhetetlenebb terheket ró a természeti környezetre . A zöldmezős
beruházások számának és kiterjedésének növekedése, az új utak, autópályák építése az
élőhelyek csökkenését, feldarabolódását okozzák . A földtulajdoni szerkezet és a
földhasználati módok változásával a nagy kiterjedés ű, összefüggő területek többé-kevésbé
felaprózódtak . Ez egyes esetekben az élőhelyek diverzifikációjához, míg más esetekben a
korábbinál is intenzívebb vagy kevésbé szakszerű műveléséhez, esetenként a korábbi
földhasználati mód megváltoztatásához vezetett (például a gyepet szántóvá alakították) . Más
területek parlagon maradtak, mely az özönfajok elterjedésének kedvezett. Az özönfajo k
megtelepedése, elszaporodása különösen a vizes él őhelyeinket és a homokos területeket érinti .
A rekreációs szabadtéri tevékenységek népszer űségének növekedésével a természeti
környezet — elsősorban a vizes élőhelyek és a nagyobb városokat övező erdők — terhelése
fokozódott .

Az akcióprogram átfogó célként - a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervvel összhangban — a
természeti rendszerek és értékek megóvását, a biológiai sokféleség meg őrzését, a természet i
erőforrások fenntartható használatát, valamint a társadalom és a környezet harmoniku s
kapcsolatának kialakítását fogalmazta meg . Ehhez kapcsolódva kiemelt feladat volt a
megfelelő területhasználati szerkezet kialakítása, a természeti rendszerek körültekint őbb, a
terhelhetőséget meg nem haladó használata, működésük védelme és helyre állítása, valamint a
táj- és természetvédelmi szempontrendszer beépítése a természeti erőforrásokat hasznosít ó
ágazatok működésébe. Fontos célkitűzés volt az Európai Unióhoz történő csatlakozás során a
Natura 2000 területek rendszerének kialakítása. A természetvédelem korai, ún. rezervátum
szemlélete helyett egy modern, dinamikus természetvédelmi megközelítés ,
természethasználat kialakításának szándéka került előtérbe .
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:MI STRATÉGIAI TERVEZÉ S

A természeti értékek hosszú távú védelme érdekében fontos célkitüzés volt a 2003-200 8
időszakon túlmutató koncepcionális és stratégiai tervek elkészítése, a tervek és koncepció k
összefüggő rendszerének kialakítása a változó hazai és nemzetközi körülményekke l
összhangban (pl . EU tagság, term őföldek magántulajdonba kerülésének kiterjedése stb . )

Ennek megfelelően mind a KvVM, mind a nemzeti park igazgatóságok szintjén eg y
összehangolt stratégia mentén került sor az átfogó és az egyes szakterületeket érint ő
koncepciók, stratégiák, programok, tervek, szabványok, útmutatók kidolgozására (pl . tíz éves
védetté nyilvánítási terv ; természetvédelem vadászati, erdészeti, informatikai, illetve
ökoturisztikai koncepciója; nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési stratégiája ;
természetvédelmi szempontból legveszélyesebb inváziós növényfajok kezelési stratégiája).



A természetvédelmi tervek kidolgozása mellett kiemelt feladat volt a természetvédelmi célok
beépítése az átfogó (pl . NFT), illetve az ágazati (pl . agrár, erdészeti, energetikai) fejlesztés i
tervekbe .

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

A természetvédelmi kezelési tervek kihirdetését széleskörű területi és közigazgatási
egyeztetés előzi meg, amely több hónapig, néha 1-2 évig is elhúzódik . A beszámolási
időszakban miniszteri rendelet mellékleteként összesen 51 db természetvédelmi kezelési
terv jelent meg a már védett természeti területekre, illetve a tervezési időszakban védetté
nyilvánított természeti területekre vonatkozóan . További 36 db kezelési terv dokumentáció
szakmai előkészítése történt meg a tervezési időszak végéig . A rendeletben kihirdetett
természetvédelmi kezelési tervek által lefedett országos jelent őségű védett természeti
területek aránya 2008-ra 35 695 ha-ra növekedett (2003-ban 7 ha volt) .

A jogszabályban megjelent természetvédelmi kezelési tervvel rendelkező országos
jelentőségű védett természeti területeken felül mintegy 275 000 hektárnyi terület rendelkezi k
kezelési terv dokumentációval, e területek esetében a természetvédelmi kezelési terv
jogszabályi kihirdetése a jöv őben kerül sor .
FAJVÉDELEM

A természetes és a természetközeli élőhelyek kiterjedése mára a töredékére csökkent, ezáltal a
természetes élővilág és életfeltételei jelentős mértékben megváltoztak . Ez fajok eltűnéséhez,
kipusztulásához vezethet. Az ilyen fajok veszélyeztetettségük miatt, fennmaradásuk
érdekében védelemre szorulnak. Az NKP-II a védett növény- és állatfajok számána k
csökkentését irányozta elő , azonban veszélyeztetettség miatt sajnos a védett fajok szám a
2003 óta — igaz csak kismértékben növekedett. 2003-ban 695 növény-, 965 állatfaj
szerepelt a védett fajok között, 2008-ra 720 növény-, 997 állat-, 8 zuzmó- és 35 gombafaj
védelme vált szükségessé . A jogi védelem mellett, a veszélyeztetett fajok állományainak
hosszú távú fennmaradása érdekében fontos a fajvédelmi tervek kidolgozása, amelye k
megállapítják az adott faj védelmi helyzetét, és meghatározzák a szükséges védelmi cél ú
beavatkozásokat . 2004 és 2006 között 22 állat- és 20 növényfaj fajmeg őrzési tervéne k
kihirdetése történt meg miniszteri rendelettel . A fajmegőrzési tervekben foglaltak
megvalósítása folyamatos volt .

A 2003-2008 közötti időszak jelentős eredménye, hogy sikerült megteremteni a
természetvédelmi érdekb ől elrendelt korlátozás ellentételezését szolgáló kártalanítás
végrehajtási szabályait (276/2004 (X .8.) Korm. rendelet). Az eltelt időszakban haris ,
székicsér, hamvas rétihéja, túzok, réti sas és parlagi sas él őhelyének védelmében elrendelt
korlátozás miatt került sor már kártalanításra .

I1 ::)EGENI ONOS ÖZÖNFAJOK ELLENI VÉDEKEZÉ S

Kiemelt feladat a természetes életközösségekre veszélyt jelentő , hazánkban nem őshonos ,
invazív növény- és állatfajok visszaszorítása, mely a biodiverzitás megőrzése mellett a
gazdasági károk mérséklését is szolgálja. Az „Európai Stratégia az özönfajok ellen” c .
dokumentumban foglaltaknak megfelel ően megkezd ődött a hazai inváziós fajokra vonatkozó
eddigi kutatási és kezelési tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése és megtörtént a haza i
inváziós növény- és állatfajok el őzetes jegyzékének összeállítása (ennek megalapozását segíti
a 2004-ben és 2006-ban megjelent Özönnövények I . és II . kötet) . Megtörtént továbbá a
kapcsolatfelvétel az érintett társtárcákkal .



A NEMZETI ÖKOLÓGIAI 	 HÁLÓZAT FELÜLVIZSGÁLAT A

Természetvédelmi szempontból a legjelentősebb változás az ökológiai hálózat nyilvántartás
átdolgozása volt, mely nem a természetvédelmi törvényben (Tvt.) meghatározott területi
kategóriák alapján jelöl ki területeket, hanem — a páneurópai ökológiai hálózattal összhangba n
— az élővilág rendszerének működését biztosító magterület, ökológiai folyosó é s
pufferterület képezik az övezeti szabályozás alapját .

Az OTrT törvény az országosan szabályozott övezetek között külön nevesíti az ökológiai
hálózatot, s különböző megkötéseket fogalmazott meg védelmének biztosítására, pl . a
területhasználatot és a vonalas létesítmények elhelyezését illet ően. Az OTrT törvény szerin t
az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megye i
területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. Az NKP-II .
második felében az OTrT törvény felülvizsgálatával egyidejűleg megtörtént a Natura 2000
területek besorolása az országos ökológiai hálózat övezeteibe (magterületek, pufferterülete k
és ökológiai folyosók) . E területekre az OTrT törvény, valamint azzal összhangban a Balaton -
törvény 2008. évi módosítását követően lépett hatályba törvényi szintű területhasználatr a
vonatkozó szabályozás . igy a legtöbb Natura 2000 területen (a jogszabállyal országosa n
védett természeti területekhez hasonlóan) országos szinten, a konkrét hatásbecslést és hatóság i
eljárást megelőzően már tervezési szinten is orientációt lehet biztosítani a területhasznála t
vonatkozásában.

A Nemzeti Ökológiai Hálózathoz kapcsolódóan az NKP-II célul t űzte ki a védett természeti
területeken kívüli természeti értékek védelmében az összefüggő természetes/természetközel i
élőhely-együttesek arányának szinten tartását . Az eredetileg 1999/2000 alapállapotnak
elfogadott 13,98%-os értéket a 2004-es Natura 2000 hálózat kijelöléséhez kapcsolódó
felmérési munkák során korrigálni kellett, az ekkor megállapított 20%-os érték szinten tartás a
teljesült .
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A 2002 . évi nyilvántartási adatok szerint 150 000 hektárt jóval meghaladó volt azoknak a
természeti területeknek a kiterjedése, amelyek olyan gazdag természeti értékekke l
rendelkeznek, hogy indokolt egyedi jogszabállyal védetté nyilvánításuk .

Az országos jelentőségű , egyedi jogszabállyal védett természeti területek kiterjedése az
elvártnál kisebb mértékben ugyan, de növekedett (1999-ben 816,0 ezer ha, 2008-ban 836, 5
ezer ha). Az NKP-II mutatójának 2002-es adata (857,3 ezer ha) tartalmazza a helyi (ne m
országos) védettségű területek adatát is (az összesített értékb ő l 820,6 ezer volt az országo s
jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett terület) . Az 1989. október 23-a előtt védetté
nyilvánított, és a — 2008 . január 1-én hatályba lépett — 2007. évi LXXXII . tv. alapján
fenntartott védettségű védett természeti területek összes kiterjedésének kismértékű
csökkenése nem a védettség feloldását jelenti, hanem a nyilvántartási rendszer térinformatika i
alapokra történ ő átállításának következménye, amelynek köszönhet ően az adatok pontosabbá
váltak .

A tervezettnél összességében kisebb területi növekedés több fontos tényez őre vezethető
vissza, mint például az egyre nehezebbé váló egyeztetési eljárásokra, a terület védett é
nyilvánításához feltételként szabott természetvédelmi kezelési tervek elkészítésében val ó
elmaradásra, az aktuális ingatlan-nyilvántartási adatok beszerezhetőségének nehézségére,



továbbá a védetté nyilvánításhoz kötődő tiltásokra, a korlátozások ellensúlyozására hivatot t
jogi és közgazdasági szabályozók hiányára, a tulajdonosok ellenállására.

A VI-:>DFTT TERMÉSZETI TERÜLETEK VÉDf:'TTSI GI SZINTJÉNE K
HELYREÁLLÍTÁS A

Hazánkban a védett természeti területeken a földtulajdonviszonyok meghatározóan az állam i
tulajdonra épülnek, amely a természeti értékek megóvásának legeredményesebb formája . A
magántulajdonba került védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáró l
szóló 1995. évi XCIII . törvény előírásai alapján 1996-ban a kisajátítandó (megvásárolandó)
területnagyság 250 ezer hektár volt . 2007 végéig mintegy 141 000 hektár került állam i
tulajdonba (ebből 130 ezer hektár vásárlása történt meg 2003-ig) . A feladat ütemezett
végrehajtása forráshiány miatt lelassult, és 2005 óta az éves költségvetési törvények ne m
biztosítanak külön fedezetet . Így a még mintegy 109 000 hektár védett és védelemre tervezet t
természeti terület állami tulajdonba vételének teljesítése valószín ű leg nem lehetséges a 2010 .
december 31-i törvényi határidőre .

NATl.?RA 2000

Az Európai Unióhoz történ ő csatlakozás során a természetvédelem területén hazán k
legfontosabb jogharmonizációs feladata volt a közösségi jelent őségű élőhelyek és fajok
védelmére felállítandó Natura 2000 hazai területeinek kijelölése . A Natura 2000 egy olyan
összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent őségű természetes élőhely-
típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokfélesé g
megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetv e
helyreállításához . A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelv e
alapján kijelölendő területeket a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az élőhelyvédelmi irányelv
(92/43/EGK) alapján kijelölendő különleges természet-megőrzési területeket — foglalj a
magába .

A közösségi jelentőségű természeti értékek új típusú védelme érdekében 2004 októberében
megjelent a magyarországi Natura 2000 hálózat területeire vonatkozó szabályokat tartalmaz ó
275/2004. (X. 8 .) Korm. rendelet . A rendelettel 467 különleges természet-megőrzési terület
(1,41 millió ha) és 55 különleges madárvédelmi terület (1,29 millió ha) kijelölésére került sor .
A két területtípus átfedése 41%. Az EU elő írásoknak és az EU átlagnak megfelel ően kijelöl t
Natura 2000 területek mintegy 1,91 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének
20,6%-a. Ezzel sikeresen teljesült az NKP-II 2008-ra kit űzött célja, hogy a Natura 2000
területek aránya érje el az ország összterületének 15%-át . A Natura 2000 hálózat 38%-a, azaz
730 000 ha Magyarországon eddig is külön jogszabállyal védett terület volt .

2005-ben az Európai Bizottság a magyarországi kijelölést szakmailag megalapozottna k
találta, de 19 faj és 7 élőhelytípus esetén további területek kijelölésére kérte hazánkat .
Magyarország összeállította a bővítésre javasolt területek listáját, amelyet azonba n
kormányszinten még nem fogadtak el . Az Európai Bizottság 2008/26/EK számú határozatáva l
2007. novemberben elfogadta a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelent őségű természeti
területeit tartalmazó jegyzéket, ezáltal Magyarországon a „jelölt Natura 2000 területek” a z
élőhelyvédelmi irányelv alapján ,jóváhagyott Natura 2000 területekké" váltak .

2007 tavaszán a környezetvédelmi felügyel őségek megkezdték a Natura 2000 területek
helyrajzi számaira a Natura 2000 jogi jelleg feljegyeztetését a földhivataloknál . 2008
januárjáig országos szinten már a helyrajzi számok több mint 90%-a esetén történt meg a
feljegyzés. A munka üteme a földhivatalok kapacitásától is függ, és az ingatlan -
nyilvántartáshoz való térképi illesztés miatt további pontosítások is várhatók . Az EU
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támogatások igénybevétele érdekében fontos feladat volt a Natura 2000 területek támogatás i
koncepciójának kidolgozása és a földhasználati elő írások meghatározása . A Natura 2000
gyepterületekre vonatkozó támogatási rendszer 2008-ban indult az ÚMVP keretében .

EX LEGE VÉDETT 'TERMÉSLETT TERÜLETEK	

A természetvédelmi törvény hatályba lépése óta ex lege – azaz a törvény erejénél fogva –
védett természeti területnek min ősül valamennyi forrás, láp, víznyel ő , szikes tó, kunhalom és
földvár; melyek általános védelmét azok egyedisége és összetett természetvédelmi jelent ősége
indokolja . E védett természeti területek — természeti emlék kategóriában — országos
jelentőségűek; a védettség tényéb ő l adódó természetvédelmi kezelésük az illetékes nemzet i
park igazgatóságok feladata. Az "ex lege"-védelem azonban több esetben társadalmi
feszültséget okozott . Az Alkotmánybíróság döntését követ ően a nemzeti park igazgatóságok ,
majd a zöldhatóságok megkezdték a kifogásolt, az ingatlan-nyilvántartásban ex lege védet t
lápként, illetve szikes tóként feljegyzett földrészletek hatósági határozattal történő kijelölését .
A kijelölés két igazgatóság m űködési területét érintően zárult le teljes körűen, máshol
különböző készültséggel folyamatban van .

Az 1960-as években végzett országos felmérés alapján összeállított forráskataszter közel 430 0
forrást tartalmaz ; ám az utóbbi évtizedek csapadékhiányos időjárása és a bányászati
vízkiemelések miatt ezek közül számos elapadt vagy id őszakos működésűvé vált . A védett
források tényleges számának és aktuális állapotának egységes szempontok szerinti felmérés e
2003-ban kezdődött meg, és elkészült azok számítógépes nyilvántartó programja is . A 2008
júniusáig helyszínelt több mint 5015 forrásból 2479 felelt meg az aktuális vízhoza m
tekintetében az ex lege védettség kritériumainak.

Az aktív és időszakosan aktív víznyelők jelentős része már korábban, egyedi jogszabállyal
védetté nyilvánított területen helyezkedik el . A további víznyelők pontos számának és aktuáli s
állapotának egységes szempontok szerinti felmérése 2002-ben kezd ődött meg. A terepi
adatfelvételek megkezdésével párhuzamosan elkészült a víznyel ők számítógépes nyilvántartó
programja is. Az adatbázis szerint, az eddig felmért 647 víznyel őből 459 található védett
területen kívül .

A régészeti nyilvántartásra alapozottan 2002-ben zárult országos felmérés eredményekén t
ismertté vált kunhalmok száma 1649, a 2003-ban zárult országos felmérés alapján ismertté
vált őskori földvárak száma 373 volt . A kunhalom- és a földvárnyilvántartásna k
felülvizsgálata az ismert objektumok körének b ővülését eredményezte (1732 db kunhalom ,
378 db földvár), amelyeket főleg az intenzív mezőgazdasági művelés (szántás és egyéb
talajmunkák), az (illegális) anyagnyerés, a gyomosodás, illetve nem őshonos, valamint
invazív fajokkal való fert őzöttség veszélyezteti .

Az ex lege védett természeti területek felmérése, illetve pontos területi lehatárolása még ne m
fejeződött be teljes körűen, ezért a jelenleg rendelkezésre álló, megosztás előtti adatok szerint
az ex lege védett lápok kiterjedése 64 971 hektár, az ex lege védett szikes tavak terület e
20 365 hektár .
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A táj szerkezetét, jellegét és az ökológiai, ökonómiai és tájesztétikai potenciálját meghatározó
területi tervek közül az OTrT törvény (részletesen 1 . „Racionális területhasználat ösztönzése ”
című fejezet), valamint a Balaton-törvény felülvizsgálatát követ ően módosult. A
törvényekben tájvédelmi szempontból elsősorban a tájképvédelmi övezetek szabályozás a
jelent előrelépést. Az ökológiai hálózat szabályozásával pedig számos nem védett természet i
terület természeti értékeinek védelme biztosítható .



A tájvédelmi szakhatósági munka el ősegítése érdekében részletes szakmai útmutató k
készültek (Szélenergia és természetvédelem – KvVM, 2005 ; Tájvédelmi kézikönyv a
166/1999 . (XI. 19.) Kormányrendelet gyakorlati alkalmazásához – KvVM, 2006, 2007) .

Elkészült két a tájvédelmi szempontok jobb érvényesülését szolgáló tájvédelmi mintaterv : a
Zempléni-hegység, valamint a Fertő–Hanság-medence területére . A tervek tartalmazzák az
érintett területek tájkarakterének elemzését és az arra vonatkozó javaslatokat, valamint a z
ökológiai hálózat rehabilitációs tervét és a tájhasználati intenzitásra vonatkozó javaslatokat . A
mintatervek készítése során megtörtént a tervezés módszertanának kidolgozása, amel y
megalapozza az ország egyéb tájaira készülő tájvédelmi tervek készítését .

Az egyedi tájértékek kataszterezése a vonatkozó szabvány el ő írásainak megfelelően folyik.
A KvVM nyilvántartása szerint eddig 547 település egyedi tájértékeinek felmérése készült el ,
ebbő l 2003-ig 201, a beszámolás időszakában pedig 346 .

Hazánk 2005-ben csatlakozott az Európai Táj Egyezményhez, törvénnyel történ ő kihirdetése
2007-ben valósult meg, az Egyezmény 2008 . február 1-jén hazánkban is hatályba lépett.
Elkészült a tájegyezményb ől fakadó hazai feladatokat tartalmazó intézkedési terv é s
megkezdődött Magyar Nemzeti Koordinációs Bizottság létrehozása .

FÖLD FFANIÉsFL I SIiNAI ...AKTÁNI ÉRTÉKEK VÉDELME

Az ismert 3600 barlangból a nyilvántartott barlangok száma 1999/2000-ben 1500 volt.
Korábban az NKP II-ben mutatószámként az ismert, és nem a nyilvántartásba vett barlangok
száma szerepelt, az érték korrigálására 2004-ben került sor .

A beszámolási időszak elején az ismert 3600 barlangból 2200 volt nyilvántartásba véve, míg a
2008. végi állapot szerint a nyilvántartás 4079 barlangot tartalmaz, amelyek közül 2972 már a
nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésébe került. A barlangokkal kapcsolatos feladatok
egységes alapelvek szerinti ellátása érdekében elkészült a barlangok vagyonkezelés i
koncepciója.

2005, illetve 2008 során a fokozottan védett barlangok köre 17 újabb barlanggal b ővült, 2
barlang esetében pedig a fokozott védelem feloldásra került, így a fokozottan védett barlango k
száma 147-re emelkedett . Közzétételre került a megkülönböztetett védelmet igényl ő
barlangok tételes indoklással alátámasztott listája, amely összesen 302 barlangot tartalmaz . A
2002-2008 közötti időszakban a fokozottan védett és a megkülönböztetett védelmet igényl ő
barlangok közül összesen 375 barlangban fejez ődött be a részletes állapotfelvétel . Erre
alapozottan 50 db barlang kezelési tervének aktualizálása és miniszteri jóváhagyása történt
meg .

A beszámolási időszakban közel 50 barlangban történtek védelmi és rekonstrukciós cél ú
műszaki beavatkozások . Ezek közül kiemelkedik a 2100 m hosszú Baradla-barlang Vörös-tó
és Jósvafő közötti 2100 m hosszú szakaszának teljes rekonstrukciója, amely megteremtette a
barlang világszínvonalú bemutatásának feltételeit .

Befejeződött a védett területen kívüli 251 földtani alapszelvény, valamint a denevérvédelm i
szempontból látókörbe került mesterséges üregek alapadat-felvétele, amelynek alapján az
érintett igazgatóságok megkezdték 30 nemzetközi jelent őségű földtani alapszelvény és a
jelentős denevér-élőhelynek bizonyult 35 mesterséges üreg védetté nyilvánítási eljárását .
2007-ben a földtani alapszelvények adatbázisa 220 db, védett természeti területen lév ő
alapszelvénnyel egészült ki .

Hazánk felszínének alig 2%-át kitevő nyílt karsztterületek – felszínalaktani, barlangtani é s
élővilág-védelmi jelentőségük mellett – meghatározó szerepet játszanak az ivóvízellátásban .



Általános védelmük érdekében 2005-ben megjelent a nyílt karsztterületek külterületi helyrajz i
számos jegyzéke (a 34 891 db helyrajzi szám mintegy 180 000 hektárt fed le) .

2007-ben miniszteri rendelettel védetté nyilvánították a hazánk területér ő l ezidő szerint ismert
közel 550 ásványfaj közül azt a 11 fajt, amelyek jogi védelméhez – azok nemzetközi, d e
legalábbis közép-európai viszonyok közötti ritkasága, s őt egyedülálló jellege, tudományo s
jelentősége, veszélyeztetettsége folytán – kiemelkedő szakmai érdek fűződik .

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS, ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓK

A természetes élőhelyek megőrzése és fenntartása mellett természetvédelmi szempontbó l
kiemelkedő fontosságú az emberi tevékenység hatására leromlott élőhelyek, termőhelyek
helyreállítása (élőhely-rehabilitáció) és szükség esetén a már teljesen elpusztult élőhelyek
visszaállítása (élőhely-rekonstrukció) .

Az NKP-II időszakában a kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek helyreállítása mellett
megkezdődött a Kárpát-medence egyedi értékeit és társulásait őrző élőhelyek — dolomit
sziklagyepek, homoki társulások, alföldi maradvány tölgyesek — leromlásának megállítása ,
szükséges esetén a korábbi állapot visszaállítása . Emellett olyan kiemelt fajok élőhelyi
feltételeinek javítására is sor került, mint a túzok vagy a rákosi vipera . Az élőhely-
rekonstrukciókat elsősorban EU támogatással (KIOP, LIFE) sikerült megvalósítani . A 2001 -
2006-ig tartó időszakban 16 nyertes LIFE pályázat kb . 12,8 millió euró európai unió s
pénzügyi támogatást eredményezett a hazai természetvédelem számára . 2007-ben indult az új ,
hétéves program LIFE+ néven, az új szakasz első évében hatból négy pályázatunk nyert, am i
az eddigi legjobb támogatási eredmény : Az ÚMFT 2007-ben elindított Környezet és Energia
Operatív Programjának „Természeti értékek jó kezelése” prioritása keretében 2008 végéi g
számos élőhely-rekonstrukciós projekt nyert támogatást a kivitelezés részletes terveinek és
pályázati dokumentációjának elkészítésére. A mintegy 7,5 milliárd forint támogatási kerettel
elindított két konstrukció célja a védett természeti területek, Natura 2000 területek é s
élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának
megóvása, javítása .

VADÁLLOMÁNY KEZELÉSE VÉDET I. TERMÉSZETI TERÜLETEKEN	

A nemzeti park igazgatóságok vadászati jogosultsága alá tartozó önálló, illetve társul t
vadászati jogú vadászterületek összes kiterjedése 2003-ban 104 000 hektár volt, ami 1 4
vadászterületet jelentett . Az új vadászterület alakítások eredményeképpen 2008-ra a
vadgazdálkodási egységek kiterjedése 21 vadászterületen elérte a 155 000 hektárt .

2004-re elkészültek a hosszú távú vadgazdálkodási el őírásokat tartalmazó körzet i
vadgazdálkodási tervek . A nemzeti park igazgatóságok vadászatra jogosultsága alatt i
vadászterületeken 2007-ben elkészült a vadgazdálkodással kapcsolatos alapelveket és a
vadállomány-kezelés gyakorlatát tartalmazó szakmai szabályozás .

A túltartott nagyvadállomány 2003-2008 között is óriási károkat okozott a természet i
értékekben és helyenként lehetetlenné tette a természetes erd őfelújítások alkalmazását, am i
hosszú távon az erdőszerkezet kedvezőtlen átalakulását és a növényfajok genetikai
állományának beszűkülését eredményezi. Az KvVM és az FVM által közösen kidolgozott
nagyvadlétszám-csökkentési program hatására átmenetileg megállt a nagyvadfajok
állománynagyságának növekedése és elindult egy kismérték ű, átmeneti csökkenés a Program
első felében. 2007-ben azonban nagyvadfajok állománynagysága újra növekedésnek indult.

TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE.

A Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata a védett természeti területek, a Natura 200 0
területek, az ex lege védett természeti területek, a védett fajok megóvása, károsításának



megelőzése. További feladat a természeti területek (az ország területének mintegy 50%-a, pl .
erdők, gyepek, nádasok, természetes vizek), a természeti értékek (vadon élő nem védett
növény- és állatfajok, földtani értékek), valamint 38 ezer nyilvántartott régészeti lelőhely
őrzése, károsításának megelőzése .

A 2003-2008 között időszakban a károkozások mértéke, a természeti területeink és
értékeink veszélyeztetettsége egyre növekvő tendenciát mutatott . A természetvédelmi őrzés
számára különösen nagy gondot jelentett a védett természeti területeket érint ő illegális
hulladéklerakás, a gyújtogatás, a védett állatok pusztítása mérgezéssel, a védett növénye k
engedély nélküli gyűjtése és kereskedelme, az illegális terepmotorozás, az engedély nélkül i
fakitermelések, illetve erdei falopások. Fontos eredmény, hogy 2008-ban – átmenet i
csökkenés után – 80 fővel növekedett a Természetvédelmi őrszolgálat létszáma, amely így
280 főből áll .

A GÉNTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS FELADATO K

2004. évi CIX. törvénnyel Magyarország kihirdette a biológiai biztonságról szóló Cartagen a
Jegyzőkönyvet. Több tárca együttműködésében folyamatos volt a géntechnológiai
szakhatósági feladatok teljesítése, a géntechnológiai tevékenység ellen őrzése és megtörtént a
géntechnológiai eredet megállapításra jogosult hatósági laboratóriumok kijelölés e
(Mezőgazdasági és Biotechnológiai Központ, OÉTI GMO laboratóriuma, OMMI-ba n
működő takarmányvizsgáló laboratórium) .

Magyarország 2005-ben környezetvédelmi indokok alapján moratóriumot rendelt el, amely a
MON810 kódjelű, kukoricamollyal szembeni ellenállóságot hordozó kukorica vonal
magyarországi felhasználására, forgalomba hozatalára és köztermesztésbe vonására
vonatkozik . A moratórium indoka, hogy a génmódosított szervezetek (GMO)
vonatkozásában nem végeztek környezeti hatásvizsgálatokat a Pannon-ökorégióban .

Az Európai Bizottság 2006-ban kezdeményezte a magyar moratórium feloldását . A Magyar
Parlament az összes parlamenti párt konszenzusán alapulva határozatot fogadott el, amely
többek között azt is kimondja, hogy a védzáradékot továbbra is fenn kell tartani . Kiemel t
feladat volt a moratórium fenntartásához szükséges hatásvizsgálatok folytatása .

A Parlament ugyancsak ekkor elfogadta a géntechnológiai tevékenységről szóló törvény
módosítását, amely tartalmazza az ún . koegzisztenciára vonatkozó jogi szabályozást . A
GMO-k köztermesztésére vonatkozó részletes szabályok meghozatalára azért volt szükség ,
hogy jogi védelmet biztosítson a nem GMO-t termeszt ő gazdák számára abban az esetben, h a
az EU mégis feloldaná a tilalmunkat, vagy új génmódosított fajtákat engedélyezne
köztermesztésre, amelyekre a mostani moratórium nem terjed ki .

2007-ben a magyar álláspontot alátámasztó tudományos dokumentumoknak és az er őteljes
lobbytevékenységnek köszönhetően sikerült elérni, hogy az Európai Bizottság javaslatáva l
ellentétben a géntechnológiával módosított, MON810 kukoricára vonatkozó magyar tilalo m
és ezzel Magyarország GMO mentessége továbbra is fennmaradjon .

Elkészült a Cartagena Jegyzőkönyvvel kapcsolatos honlap, amely a génmódosított
szervezetekkel kapcsolatos nemzetközi, európai uniós és hazai jogi szabályozásról, az
engedélyezési folyamatról és a géntechnológiával kapcsolatos kockázatokról tájékoztatja a
nyilvánosságot.

2008-ban a KvVM kezdeményezte a világ első olyan génbankja — Tápiószelei Agrobotanika i
Központban létrehozandó Pannon Magbank — létesítését, ahol a mezőgazdasági növénye k
mellett a vadon élők magvait is őriznék.



1LRtitÉSZETVÉDELMI INFORMÁCIÓS RENDSZE R

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakítását és működtetését a
természetvédelmi törvény írja elő az Országos Környezetvédelmi Információs Rendsze r
önálló részeként. A fejlesztés alapdokumentumaként 2002-2006 id őszak alatt készült el a
Természetvédelem Informatikai Koncepciója .

A TIR az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló komplex
térinformatikai támogatással megvalósuló számítógépes információs rendszer . A területi
és központi államigazgatási szervek természetvédelmi adatbázisainak az Európai Unió s
rendszerekkel is kompatibilis egységes térinformatikai rendszerben (adatgy űjtés, tárolás)
történő nyilvántartása, a természetvédelmi szakmai munka hatékonyságát (elemzés ,
megjelenítés) jelentősen növelő eszköz. A rendszer kialakítása kapcsán országos közö s
törzsadattárak és kódtáblák, és természetvédelmi (m űködéssel, vagyonkezeléssel és
bemutatással kapcsolatos) adatbázisok, valamint azokat kezelő számítógépes keretrendsze r
jött létre az EU Átmeneti Támogatás programja finanszírozásában 2005-2007 id őszak alatt .

A TIR célja, hogy információt biztosítson a stratégiai tervezéshez, hatósági tevékenységhez ,
hazai és nemzetközi jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához, támogassa a
természetvédelmi kezelések, beavatkozások hatásának értékelését .

A természetvédelem tér-adat infrastruktúrájának kialakítását, a TIR működését jelentősen
hátráltatja a természeti adatok környezetét jelentő külső adatbázisok (alaptérképek ,
ingatlannyilvántartási térképek, agrár-környezetvédelmi térképek stb .) hozzáférésének hiánya.
Ez a kormányzaton belüli kereskedelem (a magas ár miatt befagyott adatvagyon) káros a
nemzetgazdaság egészének teljesítőképességére, korlátozza az innovációs és kutatás i
potenciált, gátolja a térbeli gondolkodás elterjedését, és ellentmondó, összehasonlíthatatlan
saját adatbázisok létrehozásához vezetett, amelyet fel kell számolni .

A védett természeti területek és értékek nyilvántartása a törzskönyvben testesül meg . A
védett természeti területek törzskönyvének Iegfontosabb melléklete a földhivatali ingatlan -
nyilvántartáson alapuló, számítógépes programmal kezelt, birtokügyi adatbázis . A
törzskönyvek valamennyi adatának a Természetvédelmi Információs Rendszerbe történ ő
konvertálása 2008-ban megtörtént . Az egyes területek védettségének tényét a földhivatal i
ingatlan-nyilvántartás közhitelesen tartalmazza .

Az Aarhusi Egyezmény értelmében a TIR közönségszolgálati modulja biztosítja a
korcsoportnak, érdekl ődési körnek megfelel ő természetvédelemmel kapcsolatos szabadidő
eltöltési programok szervezésén túl a széles nyilvánosság számára a legteljesebb kör ű digitáli s
és analóg adatokhoz, információhoz történő hozzáférést. A webes térképi adatszolgáltatáson
túl a felhasználók észleléseit, visszajelzéseit is a közönségszolgálati modul kezeli a 200 7
augusztusától m űködő a TIR elektronikus ügyfélszolgálat keretében .

1 NEItIZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZ() RENDSZER (NBMR )

E rendszer a magyarországi biológiai sokféleség állapotát megfigyel ő országos program,
amelynek megvalósítása hosszú távon, folyamatos fejlesztéssel, fokozatosan újabb
komponensek és területek bevonásával valósul meg . A rendszer 1998-ban indult, 2003-ban a
monitorozó vizsgálatok 10 projekt köré szerveződve, 16 országos, regionális és lokáli s
programhoz kapcsolódva folytak . A funkciók kialakításában prioritást kaptak az E U
irányelvek, az Élőhelyvédelmi Irányelv és Víz Keretirányelv elő írásai . 2005-ben lezárult az

NBmR 5 éves tevékenységének összefoglalása és értékelése érdekében lefolytatott kétéve s
felülvizsgálati program, ennek keretében számos élőlénycsoport ötéves adatsoraiból készül t
meta-adatbázis, amelyek kialakításánál figyelembe vették a kiépül ő Természetvédelmi



Információs Rendszer követelményeihez történő megfelelést is. 2007-ben a rendszer feladatai
11 projekt köré szerveződtek, és 17 programhoz kapcsolódva folytak a monitorozó
vizsgálatok. A rendszer fenntartásával olyan hosszú távú adatsorok állnak majd rendelkezésre ,
amelyek a biológiai sokféleség változásában bekövetkez ő tényleges tendenciákról, azok
irányáról és sebességérő l adnak információt, és amelyek birtokában felelős álláspontot lehet
kialakítani az esetlegesen szükségessé váló beavatkozásokról .

1. TÁRSADALOM RE SLVi'Tf I E •1 TERHE SlE .:.TF ÉRTÉKEK MI.'GÓVÁSÁBA N

OKTATÓ- ÉS BEMUTATÓKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE.

A természeti örökség bemutatása elsődlegesen védett természeti területeken lévő, illetve . a
nemzeti park igazgatóságok kezelésében lévő természetvédelmi bemutatóhelyekhez kötődik..

A nemzeti park igazgatóság fenntartásában jelenleg 26 fogadó-, látogató- és oktatóközpon t
.üzemel. Ezek egy része az elmúlt években létesült vagy felújított, a látogatói igényeke t
figyelembe vevő és a környezeti szemlélet formálásának hatékonysága -szempontjából i s
eredményesebb látogatóbarát, interaktív bemutatóhely (pl . Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont, Sas-hegyi Látogatóközpont) .

Örvendetesen gyarapodott a tanösvények száma is . . A nemzeti park igazgatósá g
fenntartásában, illetve más szervezetekkel közösen létrehozott . tanösvények száma 148 .
Állapotuk sajnos nem minden esetben kielégítő , -a következő időszakban ezek felújítás a
szükséges. A NKP-II időszakában több barlangi bemutatóhely nyílt . A tömegturizmu s
.számára látogatható barlangok száma a Tettyei-mésztufabarlan g . kiépülésével 9-re emelkedett,
tovább i .25 barlang kalandturizmus : keretében. látogatható . Megnyílt az Óbányai Erdei Iskola, a
Hortobágyi Erdei. Iskola, valamint a Mórahalmi Közösségi Ház és Erdei Iskola . Így a nemzeti
park igazgatóságok fenntartásában '6 önálló, valamint az egyéb bemutatóhelyekhez
kapcsolódóan további 7 erdei iskola üzemel .

A nemzeti park igazgatóságok fenntartásában 7 tájház, 3 arborétum és botanikus kert ,
valamint további 43 egyéb bemutatóhely szolgálja a természeti örökség bemutatását és a
látogatók környezeti szemléletének formálását.

ÖKOTUR.IZM IJ S

2005-ben a KvVM elkészítette „A természetvédelem ökoturisztikai koncepcióját”, amel y
megalapozta a nemzeti park igazgatóságok saját, illetve a részvételükkel zajló ökoturisztika i
fejlesztéseket. 2008-ban az ÖTM koordinálásával és az érintett tárcák, így a KvVM szakmai
közreműködésével elkészült az „Országos ökoturizmus-fejlesztési stratégia”.

A védett természeti területeken, a nemzeti park igazgatóságok szervezésében zajl ó
ökoturizmus elsődleges színterei a természetvédelmi bemutatóhelyek, amelyeket a „Oktató -
és bemutatóközpontok fejlesztése” bekezdés tárgyal .

2006-ban együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Turizmus Zrt . és a KvVM között
a Zöldturizmus 2007 kampányév lebonyolításával kapcsolatban . A kampányév során a
nemzeti parkok gazdag programkínálattal várták az érdekl ődőket. A nemzeti park
igazgatóságok kezelésében lév ő bemutatóhelyek és az igazgatóságok ökoturisztika i
szolgáltatásai népszerűsítésének egyik eszköze a turisztikai vásárokon és egyé b
rendezvényeken való részvétel (pl . budapesti Utazás kiállítás, külföldi vásárok). 2007-ben
hagyományteremtő céllal indult útjára a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvény .

A tervszerű fejlesztések eredményeként létesült bemutatóhelyeknek és az új, vonz ó
programoknak küszQnhetően a védett természeti területek látogatóinak száma az elmúlt
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években folyamatosan emelkedett . A nemzeti park igazgatóságok kezelésében álló
bemutatóhelyeken belépőjegyet váltott látogatók száma 2007-ben meghaladta az 1 millió főt ,
miközben a csoportos látogatókkal kiegészülve számuk elérte a 2,5 millió főt. Ezen felül
további több százezer bakancsos turista látogatta meg a nemzeti parkokat, illetve tájvédelm i
körzeteket, de pontos létszámuk nem ismert .

AZ ALLAT- És NÖVÉNYKERTEK_ VALAMINT VADASPARKOK TAMUGATÁS A

Az állat- és növénykertek, vadasparkok nemcsak szórakoztató látványosságok, hanem a z
élővilág megismerésének és védelmének kiemelked ő fontosságú intézményei . 2006-ban
lezárult az állatkertek korszerűsítését, megfelelő életterek kialakítását, az oktató és rekreáció s
funkciók megerősítését célzó 2003-ban indított négyéves támogatási program, amelynek
fejlesztései látványos változásokat eredményeztek . Látogatóbarát és zoo-pedagógiát elősegítő
fejlesztéseikhez Debrecen, Győr, Jászberény, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Veszprém, Péc s
állatkertje, Kecskeméti és Budakeszi Vadaspark, valamint a F ővárosi Állat- és Növényker t
kapott támogatást .

A gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek sajátos természeti értékeine k
megőrzése érdekében a KEOP keretében külön pályázati konstrukció indult . 2008 végéig
10 projekt nyert közel 63 millió Ft támogatást a kivitelezés részletes terveinek és pályázat i
dokumentációinak elkészítésére. A kiválasztott projektek teljes kivitelezési költsége közel 1, 5
milliárd forint . A támogatott pályázatok között található számos védett arborétum (pl . Alcsút ,
Kámoni, Szarvas) és botanikus kert (pl . Debreceni Egyetem, Szegedi Egyetem, Nyugat-
Magyarországi Egyetem) .

NATt'IRPARKOK AI.API I\SÁNAK TÁfMOCAl ÁS,‘

Magyarországon korábban – bár egyre erősödő társadalmi igény mutatkozott rá– natúrparko k
létesítésére nem volt jogi szabályozás . A megfelelő jogi háttér hiánya ellenére az elmúlt évek
során az országban több helyen alakult natúrpark az önkormányzatok és nem kormányzati
szervek közreműködésével, de spontán módon és rendezetlenül szerveződtek . A
természetvédelmi törvény 2004. évi módosítása definiálja a natúrpark fogalmát, a natúrpark
névhasználatot miniszteri hozzájáruláshoz köti . A környezetvédelmi miniszter natúrpark i
címet adományozott a Vértesi, Írottkő és Pannontáj-Sokoró natúrparkoknak .



III.6 VIDÉKI K(ORNYEZETMINÓSÉG, TERÜLET- És FÖLDHASZNÁLA T
AKCIÓPROGRA M

A vidéki környezetminőség több szempontból kapott kiemelt figyelmet a Progra m
tervezésekor . A hazai lakosság csaknem 40%-a 10 000-nél kevesebb lélekszámú települése n
él, amelyek környezeti minősége és természeti erőforrásokban (pl. termőföld, erdő,
ásványkincsek) való gazdasága kedvezőbb, mint a nagyobb városoké . Ezen erőforrások —
különösen az egyik legfőbb értéket képviselő , feltételesen megújuló természeti erőforrás, a
termőföld — hasznosítására épülő gazdasági tevékenységek azonban számos helyi környezeti
problémát eredményeztek .

A vidéki térségekben élő lakosság megélhetésében fontos szerepet betöltő mező- és
erdőgazdálkodás kettős kihívással találta magát szemben. Egyrészt számos strukturáli s
probléma (pl. elaprózott birtokszerkezet, állattenyésztés és növénytermesztés közti egyensúl y
hiánya) várt megoldásra, másrészt fel kellett készülni a dinamikusan változó piaci
környezetbő l adódó feladatokra . A nem megfelelő földhasználati gyakorlat az él őhelyek
csökkenése, feldarabolódása ; a talaj termékenységének és szerkezetének romlása mellett
számos esetben kedvezőtlenül befolyásolta a gazdálkodás jövedelmez őségét is . Az agrár-
környezetgazdálkodás és a természetközeli erdőgazdálkodás elterjedtsége alacsony volt .

Az infrastruktúra bővítésével és az urbanizációval járó folyamatok a term őföldként
hasznosítható terület csökkenését eredményezték . Az építkezésekhez kapcsolódó nyersanyag -
kitermelés során számos tájseb alakult ki. A racionális területhasználat kialakulását
nehezítette, hogy hiányzott a környezeti adottságokkal is összhangban lév ő
területfelhasználás átfogó szabályozása .

Az akcióprogram célja a területfejlesztés, az agrárpolitika és a környezetpolitika megfelelő
összehangolásával a vidék természeti és kulturális értékei védelmének, valamint a
természeti erőforrások fenntartható használatának el ősegítése oly módon, hogy az a
vidéken élők számára egyúttal megfelel ő megélhetési színvonalat és infrastrukturáli s
ellátottságot biztosítson. Az akcióprogram intézkedései – az EU vidékfejlesztési politikájával
összhangban – a vidék népességmegtartó erejének növelését szolgáló területhasznála t
ösztönzését, a természetkímélő és ökológiai gazdálkodási módok elterjesztését szolgálták .

INTÉZKEDÉSEK ÉS EREDMÉNYE K

A VIDI :K (tií l'i .SSI-GM1=GTARIO ERf :Jf;NLK Kt)RNYt / Tt STÁ:MPttN FÚ 1 I : .JI FSI.I ESE:

Az egészséges vidéki környezet és táj fenntartása, a kulturális és természeti értéke k
megőrzése, valamint a megfelel ő élet- és munkakörülmények létrehozása alapvető fontosságú
a vidéki népesség helyben tartása szempontjából . Ezen szempontok integrálása érdekébe n
mind a terület-, illetve vidékfejlesztési tervezés, mind a támogatási programok kidolgozás a
terén történt előrelépés.

Az Országgyű lés 2005 végén elfogadta a (második) Országos Területfejlesztési Koncepció t
(97/2005 . (XII . 25 .) OGY határozat), amely meghatározta az ország területi jöv őképét és a
kiegyensúlyozott területi fejlődést biztosító átfogó, középtávú és regionális célkit űzéseket . A
vidékies térségekre irányuló fejlesztési célok egyrészt önállóan, másrészt a Koncepció más
céljaiba integrálva is megjelentek .



A vidék átfogó fejlesztése érdekében számos regionális és térségi terv készült (pl . Tisza-
mente integrált terület-, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója és programja) ,
és 2004-re megtörtént a kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok átdolgozása a
Strukturális Alapok programozási szabályainak megfelelően. Az integrált vidékfejleszté s
gyakorlatának elterjesztését támogatták a holland-magyar kormányzati együttműködésse l
megvalósuló MATRA projektek.

A hazai terület- és vidékfejlesztési támogatások mellett a vidék és a mez őgazdaság komple x
fejlesztését szolgálta három EU társfinanszírozással megvalósuló program is: a SAPARD
Terv, az AVOP és az NVT. A fenti programok számos területen segítették a vidék kulturális
örökségének megőrzését és a helyi erőforrásokra épül ő gazdasági tevékenysége k
kibontakozását . A helyi építészeti értékek meg őrzését, felújítását a SAPARD program 12 4
faluban tette lehetővé. A vidéki építészeti örökség védelméhez járult hozzá a „Tájházak a
közösségért” című pályázat, melynek újszerűsége volt, hogy a tájházakban őrzött tárgyi és
szellemi örökség széleskörű bemutatását, illetve az ahhoz kapcsolódó korszer ű , többfunkciós
kulturális színterek megteremtését biztosító komplex fejlesztésekre koncentrált . A falus i
turizmus infrastrukturális feltételeinek javítását el ősegítő pályázatok (SAPARD, AVOP )
többsége szálláshely kialakításra, bővítésére, kisebb része szolgáltatásfejlesztésre irányult .
Bővült a hagyományos kézműves és háziipari technológiákon alapuló mesterségek, íg y
előállított termékek köre is (pl. SAPARD Terv révén 4 488 kézműipari termék fejlesztése) . A
Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai Kollégiuma a hagyományo s
kézműipari tevékenységek mellett a népművészeti és népi iparművészeti alkotóházak ,
alkotóműhelyek fejlesztéséhez nyújtott támogatást (400 db pályázat) . A kulturális öröksé g
védelmét szolgáló hatósági feladatok ellátását, a kulturális örökség nyilvántartását ,
állapotának értékelését a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal végezte .

RA(1N Ál IS ['I ;Rt 1 !-_.-1'fIAS/NÁI11 OS/ 1 ()N/É S E

A területfelhasználás szabályozásának és az országos térszerkezet meghatározásának igény e
már az NKP-I idején megjelent, az OTrT törvényt végül az NKP-II indulásakor fogadta el a z
Országgyű lés (2003 . évi XXVI. törvény). A törvény előkészítése során fontos szempont volt
annak biztosítása, hogy az infrastruktúra-hálózat új elemei és a rendszer egésze összhangba n
legyen a területi-környezeti kritériumokkal . A törvény az ország egészére határozta meg a
területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jöv őképet és az annak
elérését szolgáló szabályokat . Ennek részeként a törvény kijelölte az országos övezeteket (pl .
országos ökológiai hálózat, komplex táj rehabilitációt igénylő terület, kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület) és meghatározta az országos, valamint a kiemelt
térségi és megyei övezetek (pl . védett természeti terület, tájképvédelmi terület, hullámtér é s
nyílt ártér, vízeróziónak kitett terület) területfelhasználásának feltételeit .

Az OTrT törvény 2008 . évi módosítása meger ősítette a természeti és kulturális öröksé g
védelmének pillérét : egyrészt új övezeteket jelölt ki (kiváló termőhelyi adottságú erdőterület,
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelend ő terület, országos jelentőségű
tájképvédelmi terület), másrészt a korábbinál nagyobb területen határolt le környezet- és
természetvédelmet érintő országos övezeteket és területfelhasználási kategóriáka t
(országos ökológiai hálózat, erd őgazdálkodási térség). Az OTrT törvény 2008 . évi
módosításával összhangban a megyei területrendezési tervvel nem rendelkez ő megyék
készítik, a hatályos megyei területrendezési tervvel rendelkez ő megyék módosítják
területrendezési terveiket .

Az OTrT törvény megalkotása jelentős előrelépés volt a szabályozott területfelhasználás
megteremtése érdekében, a területhasználat szerkezetének átalakulását azonban csak
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lassítani tudta. A Program ideje alatt a KSH adatai szerint 58 ezer hektárral csökkent a
mezőgazdasági terület nagysága, amelynek egyik oka a települések (belterületbe vonás), az
ipar, bányászat és az infrastruktúra (útépítés) terjeszkedése, másik oka a hazai és EU-s
támogatások eredményeként az erdőterület növekedése volt. Így a termő terület (melyne k
része a mezőgazdasági terület, az erdők, nádasok és halastavak területe) 2003 és 2007 között
mintegy 12 ezer hektárral csökkent . A gyepterületek mérséklődése – mely részben az
állattartás takarmányszükségletének csökkenésével függ össze – különösen természetvédelm i
szempontból kedvezőtlen, mivel az állandó füves területek számos védett, ritka faj számára
biztosítanak élőhelyet .

3 . táblázat A földterület m űvelési ágak szerint, ezer hektár

100

	

4 513,1

	

4 509,6 4 506, 1

	

95,9

	

96,0

	

96, 1

	

102,8

	

102,8

	

101,9

86,0

	

86,0

4 516,1 4 515,5

	

4 515,5

	

4 510,3

1 061,6
5 864,7

7 729,6 7 732,4

	

7 733,6

5 863,8
1 014,5
5817,25 861,7

	

5 807,1
1 776, 7

1 059,6 1 056,9 1 016,9

1822,4

	

62,0

	

61,1

	

57, 1

	

33,8

	

34,2

	

34,4
7 732,6 7 689;2 7 721,0

5 867,3

Földterület összesen

Forrás : KSH

A területhasználat szerkezetének alakulása regionális szinten jelentős eltéréseket mutatott :
míg a Nyugat-dunántúli régióban 2003-hoz képest 2007-re a term őterület 32,7 ezer hektárral
csökkent (a gyepterületek felszámolása és m űvelésből való kivonása miatt), Közép-
Magyarországon, Közép- és Dél-Dunántúlon több mint 10 ezer hektárral növekedet t
(elsősorban az erdőterület emelkedése miatt) .

A FVM (CORINE Land Cover adatbázisból vett) adatai alapján a beépített területek
nagysága 2006-ban az ország területének 6,4%-át tette ki (2003-ban 6,2%) . A mezőgazdasági
művelés alól végleges kivonásra engedélyezett termőföld nagysága 2003 és 2007 között
összesen 32 ezer hektár volt . A kivonás több esetben is a kiváló minőségű termőföldeket
érintette . Előrelépésnek tekinthető ugyanakkor, hogy csökkent a hasznosítatlanul hagyot t
termőföldek területe .

A beruházások, infrastrukturális fejlesztések növekv ő üteme nem csak a termő területek
csökkenésében, hanem a nyersanyagbányászat volumenének növekedésében is
megmutatkozott . Elsősorban az építőipari ásványi nyersanyagok kitermelése emelkedett, a z
energiahordozók termelése csökkenő tendenciát mutatott. A bányászati tevékenységhe z
kapcsolódó tájrendezési tervek készítését és a rekultivációs feladatok elvégzését a KvVM
támogatta.



4 . táblázat : Ásványinyersanyag-termelés*, millió tonn a

- Energiahordozók: szénhidrogének (kőolaj, földgáz) ; szén (feketekőszén, barnakőszén, lignit); uránérc

-
Ércek : vasérc, mangánérc, bauxit, ólom-cinkérc, rézér c

Nem fémes ásványi nyersanyagok: ásványbányászati nyersanyagok; építőipari ásványi nyersanyagok
(cementipari, épít ő- és díszítőkőipari, homok- és kavicsipari, finom- és durvakerámia-ipar i
nyersanyagok) ; tőzeg, lápföld, lápimész

Forrás : Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, KSH

A Program ideje alatt megvalósult tevékenységek egyrészt a talajdegradáció csökkentésére és
a szennyezések megelőzésére, másrészt a beruházások során letermelt humuszréte g
megóvására irányultak .

A talajok védelme, termékenységének meg őrzése érdekében megjelent a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tőrvény, amely megújította az 1994-ben elfogadott
talajvédelmi szabályozást . A törvény kiemelten kezeli a termőföld igénybevételével
megvalósuló beruházások során betartandó talajvédelmi szabályokat és előírja, hogy a
beruházás megvalósítása során letermelt humuszos termőréteget teljes mennyiségében csak
eredeti funkciójának megfelel ően lehet felhasználnia A talaj term őrétegével való takaréko s
gazdálkodás ösztönözése érdekében a beruházónak a helyben fel nem használt humuszo s
termőréteg után talajvédelmi járulékot kell fizetni .

Az egységes közösségi szabályozás megteremtése érdekében, az EU 6 . Környezetvédelmi
Akcióprogramjával összhangban a Program második felében megkezd ődött a
talajvédelemrő l szóló tematikus stratégia és keretirányelv egyeztetése . A stratégia célja a
talaj funkcióinak megőrzése, az ágazati integráció er ősítése, a kutatás b ővítése és a
nyilvánosság figyelmének felhívása . Az irányelv-tervezetben előírásként szerepel a talaj
állapotfelmérése, a veszélyeztetett állapotú talajok azonosítása és rehabilitációja .

A talajok szennyezésének, degradációjának megel őzése a földhasználó felelőssége. Az
agrár-szaktanácsadási rendszer képzésekkel, információs anyagokkal segítette a talajvéd ő
gazdálkodás elterjesztését (pl . szakszerű , környezetbarát agrotechnika alkalmazása, a
növények igényeit és az ökológiai adottságokat figyelembevev ő tápanyagellátás) . A
talajvédelmi intézkedések megvalósítását, illetve a leromlott állapotú talajok javítását a haza i
források (FVM) mellett 2004-tő l az NVT és az NFT AVOP több intézkedése is támogatta (pl .
eróziót és deflációt csökkentő erdőtelepítés, melioráció, koncentrált állattartó telepek
trágyakezelésének korszerűsítése) . A korábbi években keletkezett, állami felel ősségi körbe
tartozó talajszennyezések eltávolítását az Országos Környezeti Kármentesítési Progra m
biztosította (részletesen a 7 . TAP-ban) .

A talajvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrizte a talajvédelmi követelmények, előírások
érvényesülését, különösen a nitrátérzékeny területeken kötelez ően alkalmazandó „helye s
mezőgazdasági gyakorlat” szabályainak betartását, a talajjavítás megvalósítását, a szennyvíz ,

Mindősszesen
* Nyers bányatermék
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szennyvíziszap term őföldön történő felhasználását, valamint a mez őgazdasági, ipari é s
közlekedési beruházások során a talajvédelmi szempontok figyelembe vételét. A hatóság
ellenőrzési feladatainak ellátását nehezítette, hogy miközben a megkeresésre lefolytatot t
ügyek száma 2000 és 2006 között 8 200-ról közel 21 000-re változott, a talajvédelmi
felügyelők száma 48-ról csupán 57 főre nőtt. A legtöbb ügy a növekvő számú beruházásokho z
kapcsolódott: a hatóság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a termőföld igénybevételéve l
megvalósuló beruházások el őkészítése, kivitelezése során az építéshez igénybevett termőföld
területekről letermelt humuszos termőréteg teljes mennyisége megmentésre kerüljön .

A Magyar Állami Földtani Intézet számos kutatást folytatott a talajdegradáció, a település i
környezet ipari, katonai és mezőgazdasági tevékenység okozta földfelszín-, talaj-, illetve
talajvízszennyezés terén és elkészítette az ország egységes jelkulcsú, 1 :100 000-es
méretarányú felszíni földtani térképét .

A talajállapot változásának alakulását az FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálata álta l
1992 óta működtetett Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer keretében
vizsgálták: évente 1200 kijelölt ponton végeztek mintavételezést, azonban a talajok
laborvizsgálatára 2005 óta forráshiány miatt nem volt minden évben lehet őség. A 2004. évi
adatok alapján a mezőgazdasági és erdészeti talajok állapota megfelel ő , nehézfémekkel ,
peszticid-maradványokkal és egyéb káros anyagokkal való terheltségük elmarad a
szennyezettségi határértéktő l . A talajok nitrát-tartalma a minták 1,7-7,2%o-ában haladta me g
az 50 mg/kg értéket .

A mezőgazdasági hasznosítású talajok nitrogén- és foszfortartalmának alakulás a
nagymértékben meghatározza a növények fejl ődését, szakszerűtlen pótlásuk kedvez őtlen
környezeti következményekkel járhat . Az 1990 el őtti évekre jellemz ő intenzív műtrágyázás
visszaesését követően a mezőgazdasági hasznosítású talajok nitrogén-mérlegegyenleg e
2000-2004 között +1 és +34 kg N/ha, a foszfor-mérlegegyenlege -10 és +2 kg P2O 5/ha között
ingadozott (KSH, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet) .

A talajpusztulással veszélyeztetett területek országos felmérésére forráshiány miatt évek
óta nem került sor, de az egyedi vizsgálatok szerint a talajvédelmi intézkedéseknek és
beruházásoknak köszönhetően kis mértékben csökkent az erózióval, deflációval érintett
területek száma .

A fentiek alapján a Program célkit űzései között szereplő talajvédelmi mutatók (azon ponto k
aránya a TIM rendszeren belül, ahol a növényvédőszer maradék, illetve a nehézfém
koncentráció meghaladja a határértéket, valamint a talajpusztulással veszélyeztetett terület )
esetében a célállapot elérése a forráshiány miatt elmaradt felmérésekbő l számszerűen nem
igazolható .

A1. AGR :1R-K()RNY IE"I(IÁZl)ÁL,KUI)ÁS I1,11 ItJI :'>l I G`i

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéseként a KvVM és az FVM kidolgozta az E U
konform Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot (NAkP) . Ez az új földhasználati
struktúra a táj ökológiai adottságainak megfelelően határozta meg annak használat és a
védelem intenzitását, egymáshoz viszonyított arányát. A program célja a vidéken él ő lakosság
életkörülményeinek javítása, megélhetése gazdasági alapjainak bővítése oly módon, hogy az a
természeti erőforrások fenntartható használatán alapuljon . Az NAkP 2002-2003 között mint
előcsatlakozási program működött .

A környezetkímélő gazdálkodás irányába változó szemléletet és törekvést mutatja, hogy a z
agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesült területek 2002-től folyamatosan
növekedtek. Az NAkP-ban 2002-ben 153 ezer, 2003-ban 234 ezer hektárral vettek részt a



gazdálkodók . Jelentős változást hozott az EU vidékfejlesztési forrásainak (80% EU, 20 %
hazai költségvetési támogatás) megnyílása : a NVTT agrár-környezetgazdálkodási intézkedés e
keretében több mint 20 ezer gazda részesült támogatásban, a horizontális és zonáli s
célprogramokkal érintett terület nagysága mintegy 1,5 millió hektár . Az agrár-
környezetgazdálkodási támogatások az Érzékeny Természeti Területek (ETT) rendszeréne k
fenntartásához is hozzájárultak . A 2002-ben kísérleti jelleggel 11 modellterületen indult ET T
program 2004 óta 15 mintaterületen működött, kiterjedése a 2002. évi 22 ezer hektárhoz
képest 2008-ra 119 ezer hektárra b ővült és mintegy 1500 gazdálkodó részesült támogatásban.
Az agrár-környezetgazdálkodás a 2007-2013 közötti új költségvetési időszakban az UMVP
konkrét intézkedései alapján folytatódik . A stratégiai tervezés mellett az ellen őrzés és a
szaktanácsadás feladatainak ellátását az érintett szervezetek (FVM, MVH, KvVM) közöt t
létrejött együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint végezték .

Az agrár-környezetgazdálkodási programok között szerepet kapott az ökológiai gazdálkodá s
valamennyi formájának támogatása is, amely a környezetbarát termelési eljárások elterjedés e
mellett hozzájárult az élelmiszerbiztonság javításához is. Az erősödő társadalmi igény és a
támogatások hatására mind az ökológiai gazdálkodással művelt terület nagysága, mind a
biotermékekkel foglalkozó vállalkozások száma több mint a kétszeresére növekedett
2000 és 2007 között .

5 . táblázat : Ökológiai gazdálkodásba vont terület és az ellenőrzött vállalkozások száma
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*Az összes vállalkozásból 16 vállalkozás mezőgazdasági termelési és feldolgozási, 43 feldolgozói és import őri, 1
pedig termelői, feldolgozói és importőri tevékenységet együtt folytat .

**A vállalkozásokból 113 vállalkozás mezőgazdasági termelési és feldolgozási tevékenységet, 5 vállalkozá s
feldolgozói és importőri tevékenységet együtt folytat.

***Az összes vállalkozásból 167 vállalkozás mezőgazdasági termelési és feldolgozási tevékenységet, 3
vállalkozás feldolgozói és importőri tevékenységet együtt folytat.

Forrás : FVM Agrárjelentése k

Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásba vont terület nagysága 2007-re elérte a 122,2 ezer
hektárt, azonban a Programban megfogalmazott célállapot elérése (2008-ra 300 ezer hektár )
nem valószínűsíthető . A Program ideje alatt a kezdeti dinamikus növekedést követ ően
2004 óta kismérték ű csökkenés figyelhető meg az ökológiai gazdálkodással művel terület
kiterjedésében (ennek egyik oka, hogy az agrár-környezetvédelmi támogatáson belül az
integrált növénytermesztés nagyobb mértékű támogatást kap, mint az ökológiai gazdálkodás) .

A biotermékekkel foglalkozó feldolgozó, csomagoló vállalkozások, kereskedelmi egységek
száma folyamatosan emelkedett a biotermékek iránti növekvő társadalmi igénynek
megfelelően. A biotermékek jelentős része nyugat-európában került értékesítésre, azonban a z
ökotermékek népszerűsítését, fogyasztásának növelését célzó kampányok határa a hazai
kereslet is megélénkült .

Az elmúlt időszakban problémát jelentett, hogy több értékes Natura 2000 gyepterülete t
felszántottak vagy erdősítési program keretében beültettek, illetve számos esetben az intenzív



(gyakran partélig történő szántó) müvelés a vízfolyások terhelését eredményezte . A
környezetterhelés megelőzését és a természeti értékek megőrzését szolgáló gazdálkodás i
formák elterjedésének ősztönzésében jelentős szerepe van az agrártámogatási rendszernek . A
megfelelő támogatási arányok és feltételek kialakítása az agrár-környezetgazdálkodás mellet t
elősegíti a VKI előírásait is figyelembevevő gazdálkodás elterjedését és hozzájárul a Natura
2000 területek fenntartásához is .

A környezetkímélő gazdálkodás megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a termelők
megfelelő szintű képzettsége, agrárkörnyezeti ismereteinek bővítése. 2004-ben kezdte meg
működését és a Program ideje alatt folyamatosan b ővült az Agrár-környezetgazdálkodás i
Információs Rendszer, melynek célja a gazdálkodók és a szaktanácsadók naprakész
információkkal történő tájékoztatása és a támogatási rendszerben való eligazodáshoz, a
fejlesztésekhez segítséget adó szakmai tudásanyag széles kör ű biztosítása. Elkészült az
agrárkönyezet-gazda és az ökogazda szakképesítés tanügyi dokumentációja és a tanterv i
felülvizsgálatok során az FVM kiemelten kezelte az integrált növényvédelem, a
biotermesztés, valamint a vegyszertakarékos m űvelés lehetőségeit . 2005-ben megkezdte
működését az NVT tanácsadói rendszer 800 fő tanácsadó regisztrációjával és képzésével . A
tanácsadás jelentős része az agrár-környezetgazdálkodáshoz és a környezetvédelemhe z
kapcsolódott . Az ökológiai adottságoknak megfelel ő gazdálkodási módszerek elterjesztésé t
ösztönözték az agrár-környezetgazdálkodási információs anyagok, kiadványok, filmek é s
képzések is . Az NFT AVOP támogatással megvalósuló képzések els ősorban a
növénytermesztés és kertészet terén alkalmazandó jó mezőgazdasági gyakorlattal, az
élelmiszerbiztonsággal és az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos ismeretek oktatásár a
irányultak . Az oktatási, továbbképzési programok szervezésében, a szaktanácsadói hálóza t
kiépítésében az önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek egyaránt részt
vettek. Az ökológiai gazdálkodás népszerűsítésében, a biotermékek fogyasztásának
ösztönzésében jelentős szerepet vállaltak a környezetvédelmi társadalmi szervezetek is .
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Az erdő sokrétű és összetett funkciót (környezet- és természetvédelmi, gazdasági, szociális é s
rekreációs) figyelembe véve elkészült és a Kormány elfogadta a Nemzeti Erd őprogram
2006-2015 . évi megvalósításának tervét (1110/2004 . (X. 27.) Korm. határozat) . A terv 1 0
célprogramra (pl . Vidék- és területfejlesztés, erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás ;
Természetvédelem az erdőkben) bontva fogalmazott meg cselekvési irányokat .

Hazánkban az erd őgazdálkodás alá vont terület 2000 óta összesen 101 ezer hektárral
növekedett, az ország erdősültsége 2007-re elérte a 20,3%-ot . A dinamikus növekedé s
jelentős mértékben a 2004-től rendelkezésre álló EU-s támogatásoknak (NVT, ÚMVP)
köszönhető . A hazai és EU-s támogatási források eredményeként 2003 és 2007 között 60 eze r
hektár új erdőtelepítés valósult meg és a területek közel felénél őshonos fafajokat
alkalmaztak. Az őshonos fafajokkal borított erd őterület aránya az ország területéhez
viszonyítva 2007-re 11,58%-ra változott (az őshonos fafajokkal borított erdőterület 2007-be n
1 040,8 ezer hektár volt, az erd őterület 57%-a) . Így a Program erd ősültségre és az őshonos
fafajok területi arányának növelésére vonatkozó célkitűzései teljesültek .



6. táblázat: Erdőterület, erdősültség

Összes földterület: 9 303 ezer hektá r

Forrás: FVM, Országos Erdőállomány Adattár, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti
Igazgatóság (Agrárgazdaság helyzetéről szóló éves jelentések)

A fenti kedvez ő eredmények mellett azonban a Program során több esetben fordult el ő
indokolatlan, illetve illegális fakitermelés, amelyek megel őzése érdekében az erdészet i
hatóság ellenőrzési tevékenységének megerősítése szükséges .

Az erdőterület mennyiségi növelése mellett folyamatos volt a természetközeli
erdőgazdálkodással megvalósított min őségi átalakítás . A természetközeli erdőgazdálkodás i
módok elterjesztését segítette „A biológiai sokféleség védelmi szempontjainak er ősítése a
Közép-Kelet Európai magán- és közösségi erdőgazdálkodásban” című négyéves IUCN-FAO
projekt, melynek keretében számos el őadás és terepi bemutató valósult meg a magánerdő -
gazdálkodók részére. A Pro Silva módszerbemutatására a KvVM több mintaterületet jelölt k i
védett természeti területeken lévő erdőkben. A hazai pályázati rendszer (FVM) nagyobb
támogatási arányt biztosított a természetes erd őfelújításokra és az EU-s támogatási
lehetőségek között is megjelent a természetközeli erdőgazdálkodás infrastrukturális
fejlesztése (ÚMVP, KEOP). A természetközeli erdőgazdálkodás területi arányána k
növekedését mutatják az Állami Erdészeti Szolgálat adatai is : a szálaló erdőkezelés területi
aránya 2004 és 2007 között több mint harmincszorosára nőtt . A folyamatos erdőborítást
elősegítő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását szolgálta a személyi jövedelemadóból
„Az erdőterület közjóléti célú védelme és bővítése” célra felajánlott 1% is a Program utols ó
két évében .

A Program célul tűzte ki a védett, illetve a fokozottan védett természeti területeken lévő erdők
kiterjedésének növelését is . Mindkét mutató területén történt előrelépés: a védett természeti
területeken lévő erdők kiterjedése 1999 és 2007 között 59,5 ezer hektárral (2007-ben 396,4
ezer hektár), a fokozottan védett természeti területeken lév ő erdők kiterjedése 19,5 ezer
hektárral nőtt (2007-ben 81,5 ezer hektár), azonban a 2008 . évi cél teljesítése nem valószínű .
Az összes erdőterülethez viszonyítva a védett természeti területeken lév ő erdők aránya 2007-
ben 20,9% (célkitűzés: 25%), a fokozottan védett területen lév ő erdők aránya 4,3% vol t
(célkitűzés : 6,5%) .

A természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvása, a természete s
folyamatok szabad érvényesülésének biztosítása és az ezekhez kapcsolódó kutatáso k
megvalósítása érdekében folytatódott az erdőrezervátum program . A jogszabállyal
kihirdetett erdőrezervátum száma 5 új területtel bővült (Sümegi Fehér-kövek, Kelemér -
Serényfalva, Bükkhát, Nagybugaci Ősborókás, Baláta-tó) és ezáltal kiterjedése a 2000 . évi
9 730 hektárról 2008-ra 11 413,8 hektárra nőtt. A Program erdőrezervátumok területére
vonatkozó célkitűzése — az összes erdőhöz viszonyítva a jogszabállyal kihirdetet t
erdőrezervátumok területi arányának megduplázása 2000-hez képest — azonban nem teljesül t
(2008-ban 0,58% volt a célul kit űzött 1% helyett) . A program működtetésének el ősegítésére



2004-ben létrejött a Magyar Nemzeti Erd őrezervátum Bizottság. Az életközösségek é s
folyamatok megismerése érdekében több erdőrezervátumban folytak faállomány-szerkezeti, a
faállomány-dinamikai és erdőökológiai, talajtani, botanikai felmérések, módszertan i
vizsgálatok.

Az erdészeti közmunka program megvalósítása az erdőápolás, az illegális hulladéklerakó k
felszámolása és a közjóléti eszközök felújítása mellett a vidéki térségek foglalkoztatás i
helyzetének javításához is hozzájárult (2005-ben 746 fó, 2006-ban 1724 fő, 2007-ben 2 103 fő
foglalkoztatása valósult meg, 2008-ra 2193 fő részvételét tervezik) .

Az erdők egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, az erd őkben keletkezett
károk országos szintű becslését, az erdőket érő hatások és az erdei ökoszisztémákban
bekövetkez ő változások közti kapcsolat vizsgálatát, a károsítók elszaporodásának
előrejelzését és az ellenük való védekezés megszervezését az Erdővédelmi Mér ő- és
Megfigyelő Rendszer (EMMRE) biztosította. Kiemelt feladat volt az EU vonatkozó
programjának (Forest Focus) szabályozásának alkalmazása, melynek részeként az EMMRE
továbbfejlesztésével az erdők környezeti állapotának széleskörű (biológiai, meteorológiai ,
erdőgazdasági) felmérését és az erdőtüzek előrejelzését biztosító információs rendszere k
alakultak ki 2007 végére .

Az erdők egészségi állapotának jó indikátora a levélvesztés, ami az adott termőhelyen
ideálisnak tartott lombsűrűséghez képesti lombozat veszteséget jelenti . A levélveszté s
alapján az erdők egészségi állapota a Program ideje alatt nem változott, a szárazság és az
enyhe teleket követő rovar- és gomba-károsítók intenzív elszaporodása okozott kiseb b
ingadozásokat . A tünetmentes erdők aránya 2006-ban 41,3%, a gyengén károsodott fá k
aránya 39,5% volt . 2005-ben a gyapjaslepke okozott jelent ős károkat, amit a következő
években az összehangolt el őrejelzés és védekezés eredményeként sikerült visszaszorítani .



III.7 VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA
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Magyarország jelentős felszíni vízkészlettel rendelkezik, amelynek mintegy 95%-a külföldrő l
érkezik. A határszelvényekben belépő vízmennyiség 112 milliárd m 3/év, a hazai csapadék és
párolgás különbsége 6 milliárd m3/év, így a teljes készlet 118 milliárd m3/év .

A készletek területi és időbeli megoszlása szélsőséges. A vízhálózat az ország területéne k
felét kitevő síkvidéki, alföldi részén ritka és egyenetlen. Az egyenlőtlen eloszlás egyes
vízigények (pl . öntözés) kielégíthet őségét korlátozza, a szélsőséges időjárási helyzetek
előfordulásakor jelentős árvízi, illetve aszálykárok lépnek fel .

Az NKP-II indulásakor a felszíni vizek minősége a vizek jellegétől függően eltérő képet
mutatott. A nagy folyók vízminősége elfogadható volt, azonban a kisebb hígító kapacitássa l
bíró kisvízfolyások és a sekély állóvizek (az átlagmélység 90%-ban 3 m-nél kisebb) minőségi
állapota nem volt mindig megfelelő .

Az ország európai viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű felszín alatti vízkészlette l
rendelkezik. A hasznosítható készletet különböző beavatkozások csökkentik, pl .
ivóvíztermelési célú jelentős koncentrált vízkivételek, a Duna elterelése (Szigetköz), a
természeti adottságoknak nem megfelel ő területhasználat (Duna-Tisza-közi hátság, Nyírség) ,
a külszíni lignitbányászat miatti vízkiemelés (Mátra- és Bükkalja) . Az országos készletek
jelentősen meghaladják a jelenlegi használatok mértékét, azonban lényeges terület i
különbségek vannak .

A felszín alatti vízkészlet a hazai ivóvíz-ellátás legfontosabb bázisa . Védelmének különlege s
fontosságot ad az a tény, hogy az üzemelő felszín alatti ivóvízbázisok 2/3-a, és a távlati
vízbázisok sérülékeny környezetben vannak (karszt, parti szűrésű, törmelék kúpok). A felszín
alatti vizek egy része geológiai okokra visszavezethet ően nem felel meg az ivóvíz hatályo s
minőségi elő írásainak (arzén, ammónium, vas, metán stb .) . Vannak területek, ahol az üzemelő
és a távlati ivóvízbázisok szennyezését emberi tevékenység okozza, ami származhat
pontszerű forrásból (pl . szennyvíz-szikkasztás, állattartó telepek, illegális, illetv e
szakszerűtlen kialakítású hulladéklerakók szivárgó vizei), vagy diffúz forrásból (pl . helytelen
műtrágyahasználat, légköri kiülepedés) .

Az akcióprogram célkit űzései és intézkedései szorosan illeszkedtek a vízpolitika új
irányvonalába, amelyet az EU Víz Keretirányelv (VKI) határoz meg. A VKI elő írásai szerint
a fő környezeti célkitűzés a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése legkés őbb
2015-ig, és a vizek állapotromlásának megelőzése. Az akcióprogram átfogó célként tűzte ki a
VKI hazai feladatainak időarányos végrehajtását, a felszíni és felszín alatti vízkészlete k
vízgyűjtő szemléletű védelmét, valamint a fenntartható vízhasználatok el ősegítését . A célok
eléréséhez pedi g

— megelőző jellegű (pl. az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi
területek védelme) ,

- szennyezés-csökkentési típusú (a települési szennyvíz kezelésének fejlesztése, diffúz
szennyezések csökkentése, a szennyezés-csökkentő technológiák széles körű elterjesztése) ,

- valamint utólagos, kármentesítés jellegű (a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető
környezetkárosodások felszámolása )

intézkedéseket határozott meg .
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Az Európai Közösség a hetvenes évektől a vizeket véd ő jogszabályok sorozatát léptette
hatályba, a javulás azonban nem volt kielégítő , sőt egyes esetekben a vízminőség romlott. Az
új vízpolitika jogszabályi megjelenését a Víz Keretirányelv jelenti, amely 2000-ben lépet t
hatályba. Jelentőségét elsősorban az adja, hogy egységes alapokon szabályozza a felszíni ,
felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a pontszerű és diffúz szennyező-
forrásokkal szembeni fellépést, és előírja a vizek jó állapotának eléréséhez vezető
intézkedések vízgyűjtő szintű összehangolását .

Az NKP-II időszakában a feladat a VKI céljainak eléréséhez szükséges intézményi ,
szabályozási, monitoring feltételek megteremtése volt, melyet sikerült teljesíteni . Ennek
részeként került sor a monitoring rendszer fejlesztésére (módszertan kidolgozása ,
egységesítés) és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek előkészítésére a Zagyva–Tarna, Hernád ,
Körösök vízgyűjtőjén megvalósult minta-projektek keretében, EU és nemzetköz i
támogatással . A gyakorlati végrehajtást nagymértékben segíti a költséghatékonyság
szempontjából legkedvezőbb intézkedési programok kiválasztását célzó gazdasági-elemzési
rendszer és módszer kifejlesztése . Elkezdődött a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT)
kidolgozása; a vonatkozó ütemterv és munkaprogram társadalmi vitája 2007 . L félévében
lezajlott . A végleges terveket a társadalmi vita után 2009 végére kell elkészíteni . A tervezési
munkát a KEOP finanszírozza .

Megkezdték működésüket a víz információs központok, amelyek a vízgyűjtő-gazdálkodás i
tervezést és a társadalom bevonását hivatottak segíteni . A központok Győrött ,
Székesfehérváron, Szolnokon és Pécsett a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoko n
találhatók, az országos központ a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságná l
működik . (www. vizeink. hu)

Fontos lépés volt a jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása, vagyis azon tényezők
meghatározása, amelyek a környezeti célkitűzések elérését akadályozzák és kezelésükre
kiegészítő intézkedések szükségesek a 2015-ös határidő teljesítéséhez . Az ezzel kapcsolatos –
országos és négy részvízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) szint ű – vitaanyag közzététele a
2007. decemberi határidőre megtörtént, konzultációs id őszaka lezárult. 2008 elején
elkészültek a 42 hazai tervezési alegységre vonatkozó vitaanyagok, amelyek a helyi
társadalmi partnerekkel való párbeszédet alapozzák meg .
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Az élővizek minőségvédelme érdekében az NKP-II alatt folytatódott a Nemzeti Település i
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban : Szennyvíz
Program) végrehajtása. Célja a települési szennyvizek okozta terhelések csökkentése, eszköz e
pedig a csatornázottság és a szennyvíztisztítás fejlesztése . A beruházások az NKP-II elejé n
fő leg hazai forrásból, a végén pedig nagyrészt EU-s források segítségével valósultak meg .

A 2000-2006 közötti időszakban 10 projekt részesült EU-támogatásban, a beruházások 2007-
2010 között fejeződnek be. Az ISPA társfinanszírozásával megvalósuló 7 projekt összesen
1,9 millió embert érint. 2007-ben befejeződött a győri szennyvíztisztító telep bővítése ; a
szegedi projekt 2008-ban zárult le . Folyamatos volt a soproni, kecskeméti, pécsi, debreceni ,
szombathelyi projektek kivitelezése . A Kohéziós Alap által támogatott projektek (Budapest,
Veszprém, Zalaegerszeg) szintén a végrehajtási szakaszba érkeztek, az érintett lakosok szám a
1 millió fő . Megkezdődött számos további szennyvíz-beruházási projekt, köztük a



nagyprojektek előkészítése (Békéscsaba, Dél-Balaton, Makó, Nagykanizsa, Székesfehérvár ,
Tápió-vidék), amelyek megvalósítását a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMFT KEOP-ból
elnyerhető EU támogatás biztosítja. Ezek közül 2008-ban kiküldésre került Brüsszelbe — a
pozitív kormánydöntést követően — a békéscsabai, makói, nyíregyházi és székesfehérvár i
projekt. A Szennyvíz Programon kívül megvalósuló fejlesztések a ROP-okból jutnak
támogatási lehetőséghez .

KIOP pályázat keretében támogatást nyert és 2007-ben befejez ődött 5 szennyvízkezelés i
projekt (Velencei-tó, Gyula, Maros hordalékkúp, Cegléd, Hatvan) . A határon átnyúló
környezetvédelmi együttműködésnek jó példája volt az a már lezárult projekt, amely kilenc
Rába-vidéki falu csatornázását biztosítja (szennyvízkezelés az ausztriai Jennersdorfban) . A
hazai támogatásban (KvVM, cél és címzett) részesült szennyvízelvezetési és -tisztítás i
beruházások kivitelezése is több helyszínen befejeződött (pl . Balaton menti települések ,
Veszprém) .

A Szennyvíz Program végrehajtása során jelentősen nőtt a csatornázottság aránya és javul t
a szennyvíztisztítás aránya és színvonala . A csatornahálózatra kötött lakások aránya a 2000 .
évi 51,3%-ról évi 2,5-3%-kal n őtt, 2007-ben elérte a 69,8%-ot . Ugyanakkor nem csökkent
jelentősen azon lakások aránya, amelyek bár csatornázott területen vannak, nincsenek a
csatornahálózatba bekötve: 2004-ben 9,5%, 2007-ben 7% . 2007-ban a csatornázatlan területe n
lévő lakások aránya 23% volt. 2007-ben az összegyűjtött szennyvíznek mintegy 2/3-a került
biológiai tisztítás utána befogadókba (2000-ben 58,4%, 2007-ben 71,7%) .

7 . táblázat : A szennyvízelvezetés- és tisztítás mutatói 2000-2007
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Forrás : KSH

Ugyanezen jellemzőket illetően lényeges regionális eltérések láthatók. A csatornázottság és a
közműolló a két alföldi régióban a legkedvezőtlenebb. Ezek a mutatók a Közép-
Magyarországi régióban a legjobbak . Fordított a helyzet a legalább biológiai tisztításra kerül ő
szennyvizek aránya esetében . Az országos átlag 71,7%, a legrosszabb a helyzet a Közép -
Magyarországi régióban (Budapesten 32,1%, Pest megyében viszont 96,8%) . Nyugat-
Dunántúlon, Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon) ez a mutató 100% .
Mindez azt mutatja, hogy országosan már csak Budapesten fordul elő, hogy a
csatornahálózaton összegy űjtött szennyvíz tisztítatlanul kerüljön a befogadóba .



8 . táblázat A közműolló és a szennyvízelvezetés- és tisztítás mutatóinak területi megoszlása, 2007
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(1) Számított mutató ivóvíz-hálózatba bekötött lakások aránya-csatornahálózatba bekötött lakások arány a

A települési szennyvizek kb. egynegyede Budapesten keletkezik, ahol 2007-ben az
összegyűjtött szennyvíz több mint fele biológiai tisztítás nélkül került a Dunába . Ez a
kedvezőtlen helyzet jelent ős mértékben javulni fog a Központi Szennyvíztisztító Telep
megépítésével .

Az NKP-II célként tűzte ki, hogy a megfelelő mértékben tisztított települési szennyvíz
aránya az érzékeny területeken a 2000 . évi 68%-ról 2008-ig 100%-ra, normál területen pedi g
46%-ról 2015-ig 83%-ra emelkedjen. A 2007. évi adatok alapján a Magyarországo n
összegyűjtött szennyvizek szennyezőanyag mennyisége 10 084 ezer lakosegyenérték volt .
Ebből a Szennyvízprogramban ténylegesen 10 ezer lakbsegyenérték feletti agglomerációj ú
érzékeny területen kibocsátott szennyvizek 100%-a, a normál területen kibocsátot t
szennyvizek 75%-a a települési szennyvizek kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv
elő írásainak megfelelő tisztítást kapott.

A Szennyvíz Program előrehaladásával nőtt a keletkező szennyvíziszap mennyisége, és ez a
tendencia 2015-ig folytatódni fog . A szennyvíziszap kezelése az NKP-II elején fő leg
lerakással történt, 2008-ra azonban jelentősen megnőtt a hasznosítás aránya (meghaladja a
65%-ot) . Így mintegy negyedével csökkent a lerakásra kerülő szennyvíziszap mennyisége .

9. táblázat: Szennyvíziszap keletkezés és hasznosítás, tonna szárazanya g
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Forrás: KvVM Tájékoztató Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és -tisztítás i
helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK Irányelv megvalósítás i
programjáról

*Becsült adatok



A növekvő mennyiségű szennyvíziszap kezelése során a jöv őben is cél a hasznosítás
(mezőgazdasági, erdészeti, városgazdálkodási, energetikai célú hasznosítás) arányána k
növelése. A hasznosításra nem alkalmas iszapok mennyiségét a szennyvíz és az iszapo k
előkezelésével a lehető legkisebbre kell csökkenteni .

A mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek szennyvízkezelésének korszerűsítése AVOP
támogatással valósult meg .

A szennyezőanyagok felszíni vízbe bocsátásának csökkentése területén jelentős előrelépés
történt . A befogadók szennyezőanyag terhelése (amelyben a települési terheléseken túl a z
ágazatok szennyez őanyag kibocsátásai is szerepelnek) a legtöbb szennyez őanyagot illetően
csökkenő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy a felszíni vizekbe bevezetett szennyvize k
mennyisége 2001-2004 között kis mértékben növekedett. A szennyvíz mennyiség függ a
felhasznált vízmennyiségtől (ez a vízdíj növekedése miatt csökken), az összegy űjtött
szennyvíz mennyiségtő l (ez a Nemzeti Szennyvíz Program el őrehaladásával nő), valamint az
adatgyűjtésbe bevont kibocsátók körét ő l (ebben 2006-ban jelentős jogszabályi változás volt) .
A szennyezőanyagok mennyiségének csökkenésében elért eredmények elsősorban annak
köszönhetők, hogy n őtt a tisztítás után kibocsátott szennyvizek aránya és javult a tisztítá s
hatásfoka .

10 . táblázat : A felszíni vizek hazai szennyvíz- és szennyezőanyag-terhelése, 2001-200 7
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Forrás : VITUKI Kht. KvVM Szennyvíz adatbázis

*VITUKI Kht. - KvVM VAL-VÉL adatbázis

A 2006-2007 . évi változások magyarázata :

- 2006. évtől megváltozott az adatszolgáltatás jogszabályi háttere és az adatszolgáltatók köre ,
ezért a 2001-2005. évi időszakkal való számszerű összehasonlítás nem lehetséges . A 2006-
2007. évi terhelések tartalmazzák a gyógyfürd ők és strandok adatait is .

- A 2006. évi adatokhoz képest a 2007 . évi változások, esetenkénti növekedések elsősorban
abból adódnak, hogy a hatályos jogszabály alapján 2007 végéig b ővült azoknak a
kibocsátóknak a köre, amelyek ebben az időszakban kapták meg új vízvédelmi engedélyüket ,
mely önellenőrzésre és adatszolgáltatásra való kötelezést is tartalmazott .



11 . táblázat : A felszíni vizeket terhelő hazai szennyvizek tisztítási aránya, %, 2001-200 7

Forrás: VITUKI Kht. KvVM Szennyvíz adatbázis

*VITUKI Kht KvVM VA- VEL adatbázis

A szennyvíztisztítás jelentős fejlesztését mutatja, hogy míg 2001-ben a szennyvizek 35%- a
tisztítatlanul ömlött a befogadóba, addig 2007-re ez az arány 18% alá csökkent . Ezzel
párhuzamosan a mechanikai és biológiai fokozattal kezelt szennyvizek aránya 7 év alatt köze l
kétszeresére nőtt . A 2006-2007. évi változások magyarázata: Az előbbiekben hivatkozott
adatszolgáltatási kötelezettségek változásai miatt egyrészt növekedett az adatszolgáltató k
köre, másrészt az ipari szennyvíz kategóriában szereplő strandok és gyógyfürdők közé 2007-
ben 30 db új adatszolgáltató lépett be. Mind a tisztítatlan szennyvíz kategóriába sorol t
használt vizet bocsátott ki, összesen 3,5 millió m 3 /év mennyiségben, ezért a tisztítási fokozat
arányok 2007. évben eltolódtak a 2006 . évi adatokhoz képest .

A hagyományos vízszennyező anyagok tekintetében a települési és az ipari szennyvizek
emissziója a meghatározó . A Szennyvíz Program előrehaladásával a települési szennyvizek
aránya még tovább fog nőni. Az ipari szennyezőanyag kibocsátás általános tendenciája a
lassú csökkenés. Ez részben a szennyvíztisztítási hatásfok növekedésének, illetve a
környezetbarát gyártási technológiák elterjedésének köszönhető .

12 . táblázat: A felszíni vizekbe bevezetett szennyvíz, és szennyezőanyag terhelés megoszlása, %, 2007

Forrás: VITUKI Kht. KvVM VAL-VEL adatbázis

2007. évben a felszíni vizekbe bevezetett szennyvíz mennyiségének 69,7%-a települési
szennyvíztisztítókból származottT ez jelentette a KOI terhelés 84,8%-át, az ammónium-io n
terhelés 96,4%-át . Lényegesen kisebb az ipar, valamint a mezőgazdaság-haltenyészté s
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részesedése mind a szennyvíz, mind a szennyezőanyagok mennyiségét tekintve . 2007. évben
a kibocsátott szennyvizek ágazati bontásában – az adatszolgáltatók körére vonatkoz ó
jogszabályi változások miatt – a halászat részesedése megnövekedett . Az ipari szennyvizek
75%-át a feldolgozóipar bocsátotta ki .

A vízfolyások minőségének alakulásában lényeges a határszelvényben belépő vizek állapota .
Az ország területén a felszíni vizekbe bevezetett szennyvíz és szennyezőanyag
mennyiségének több mint 2/3-a (64%) a Duna vízgyűjtőjét, 32%-a a Tisza vízgyűjtőjét, és
mindössze 4%-a a Dráva vízgyűjtőjét terheli . Az ország szennyezőanyag-terhelési mérlege
szerint 2006-ban a hazánk területér ől kilépő nagy vízfolyásokon összességében a szerve s
anyag terhelés és az ammónium-ion tartalom meghaladta a felvízi országokból beérkező
mennyiséget, míg az ortofoszfát mennyisége az ország területén belül kismértékben csökkent .

13 . táblázat: A főbb vízfolyások szennyezőanyag-terhelési mérlege, 200 6

Megjegyzés: Az összesen sorban a negatív szám jelenti azt a többletet, amit az ország hozzátesz a belépő
szelvényhez képest, a pozitív szám tehát csökkenést jelent . (Mérleg = belép ő szelvény jellemzői — kilépő
szelvény jellemzői)

Forrás : Kv.VM

A felszíni vizek minőségének általános jellemzéséhez a felszíni törzshálózati pontokon mért
adatok szolgálnak alapul . Az NKP-II indulásakor a minősítés az MSZ 12749 alapján történt,
2007-tő l azonban a VKI előírásainak megfelelően új monitoring rendszer működött.

A különböző vízminőségi osztályokba tartozó mintavételi helyek aránya 1999-2006 között a
következőképpen alakult .

— Az oxigénháztartási mutatók alapján az V. osztályhoz tartozó mintavételi helyek szám a
nőtt, viszont a II . osztályhoz tartozó mintavételi helyek száma csökkent, tehát
kismértékű romlás tapasztalható .

- Az V. osztályhoz tartozó mintavételi helyek száma a tápanyag-háztartási mutatók
tekintetében csökkent, miközben a II . osztályhoz tartozó mintavételi helyek száma n őtt ,
sőt néhány helyen a vízminőség I. osztályúvá vált . A tápanyag-háztartási mutató k
tekintetében kismértékű javulás figyelhető meg .

— A mikrobiológiai mutatók is javultak, több, korábban II . osztályú mintavételi helyen I .
osztályúra változott a vízmin őség, miközben az V. osztályhoz tartozó mintavételi helyek
száma csökkent .

— Leglátványosabb a javulás a mikro-szennyezőknél, itt a mintavételi helyek közel 50%- a
vált I. és II . osztályúvá. Eközben az V. osztályhoz tartozó mintavételi helyek szám a
csökkent .

— Az egyéb szennyez ők vonatkozásában egyértelmű javulásról, vagy romlásról nem
lehet beszélni, hiszen miközben n őtt az I . és a II . osztályhoz tartozó mintavételi helye k
száma, ugyanakkor a III . osztályú helyek számának nagymérték ű csökkenését döntő
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részben a IV . osztályúvá váló helyek okozzák, ami vízminőség romlást jelez . (A részlete s
adatokat a 14 . táblázat tartalmazza)

14. táblázat : A különböző vízminőségi osztályba tartozó mintavételi helyek arányának változás a
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Megjegyzés: 2004-től az adatok meghatározása új metodika szerint történ t
Forrás : KvVM

A magyarországi felszíni vizekben a nitrát koncentráció évi átlagértékei és maximum
koncentrációi az értékelt 2000-2002 és 2004-2005 közötti időszakban a mintavételi helyek
kevesebb, mint 10%-ában haladta meg az 50 mg/1 értéket . Magyarország nagy folyóiban
(Duna, Tisza, Dráva) és nagy tavaiban (Balaton, Velencei-tó, Fert ő-tó) nem fordult elő a
határérték túllépése . A 2000-2002 és a 2004-2005 közötti időszak összehasonlítása szerint a z
állóvizekben a nitrátszennyezettség mértéke a nitrát átlagok alapján nem változott, a nitrá t
maximum értékek enyhén csökkentek. Egyes folyókban a nitrátszennyezettség mértéke enyhe
növekedése tapasztalható .



A régiók felszíni vizeinek egyedi értékeihez/problémáihoz kapcsolódó megállapítások :

— A Közép-Magyarországi Régióban megoldásra vár a természeti értékekben gazda g
ráckevei (soroksári) Duna-ág vízminőségének javítása .

- A vízfolyások ökológiai rendszere szempontjából káros a kisvízfolyások mederburkolása ,
lefedése (fő leg a Közép-Magyarországi Régióban, elsősorban a főváros területén) .

A kisvízfolyások állapota kedvezőtlenebb, mert terhelésük esetenként jóval meghaladj a
öntisztuló képességük mértékét (pl . a Közép- és Dél-Dunántúli Régióban) .

- A nagy tavak vízminősége megfelelő; a Balaton vízminősége jó (egyes részein kiváló), a z
átfogó vízminőség-védelmi stratégiának és a megvalósított beruházásoknak köszönhetően
a tó szennyezőanyag-terhelése (elsősorban az algásodás szempontjából veszélyes foszfor -
terhelése) jelentősen csökkent.

Vízminőség romlást okoz és a tározók funkciójának ellátását veszélyezteti a
feliszapolódás, a növényzet elburjánzása (pl . Észak-Magyarországi Régió, a Tisza-tó
egyes részei az Észak-Alföldi Régióban) .

— A Dél-Alföldi, Dél-Dunántúli Régióban a fokozatos elöregedés a holtágak tovább i
hasznosítását és ökológiai értékeik megmaradását veszélyezteti .

Nem szabályozott, nem megoldott a kavicsbányászat felhagyása után kialakuló tavak
hasznosítása (pl . Közép-Magyarországi, Észak-Magyarországi Régió) . A sok látogató
mellett az infrastruktúra hiánya a vízminőség romlását és közegészségügyi problémákat
okozhat .

A felszíni vizek minőségének javítása érdekében a kiemelten kezelt vízvédelmi területeken
jelentős beruházások valósultak meg, illetve kezd ődtek el .

A Balatoni Intézkedési Terv végrehajtása keretében a tó vízmin őségének javítását, ökológiai
állapotának védelmét, valamint turisztikai és kulturális vonzerejének növelését célzó
intézkedések valósultak meg. A legfontosabbak: szennyvízkezelés fejlesztése, partvonal -
szabályozási tervek és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek készítése, belterület i
zöldfelületek növelése, építészeti és m űemléki értékek védelme, kerékpárutak fejlesztése .
Ugyanakkor számos intézkedés (pl . a tóba torkolló vízfolyásokon létesített szűrőmezők
felújítása, az engedély nélküli feltöltések és bejárók felszámolása) megvalósítása els ősorban
forráshiány miatt lelassult .

A Velencei-tó és a Tisza-tó vízminőségének javítása és a tavak menti települése k
környezetminőségének javítása érdekében is számos pályázat (pl . szennyvízkezelé s
fejlesztése, zöldterületek b ővítése) részesült támogatásban (KvVM, területfejlesztés i
források) .

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 megfelel ő
hasznosítását segítették a csatorna rekonstrukciók (Kígyósi vízrendszer, Solti árapasztó ,
Paphalmi csatorna és Sákor főcsatorna), az erdőtelepítések, és a Homokhátság ETT zonáli s
célprogram megvalósítása. A programot a következő NKP időszakában is folytatni szükséges .

A komplex vízvédelmi beruházások támogatását 2007-től a KEOP biztosítja (pl . Kis-
Balaton vízvédelmi rendszer II . ütem, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág komplex rehabilitációja,
a Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja, Szigetközi mentett



oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése, a Tisza-tó komple x
fejlesztése) .

Összefoglalóan megállapítható, hogy a felszíni vizek min ősége – az intézkedések
eredményeként – kismértékben javult. A VKI előírásainak megfelel ően 2004-ben
elkészült a hazai víztestek el őzetes állapotértékelése. Eszerint a VKI szerint lehatárol t
kockázatos (nem jó állapotú), vagy lehetségesen kockázatos felszíni vízfolyás szakaszok é s
tavak (VKI terminológiával : víztestek) aránya mintegy 46% . A vízfolyások 42%-ának
hidrológiai és/vagy morfológiai állapotát az emberi beavatkozások jelentősen befolyásolták.
A tavak esetében ez 47 víztestet érint . Vízminőségi szempontból a legnagyobb problémát a
tápanyagterhelés okozza: 470 vízfolyás – víztest, valamint 17 tó került a kockázato s
kategóriába. Az eutrofizációra a kisvízfolyások még érzékenyebbek, de a korábbi felszín i
víz monitoring rendszer ezek megfigyelésére nem terjedt ki . A szerves és szervetle n
mikroszennyezők tekintetében 201 vízfolyás – víztest minősül kockázatosnak, az adathiány
itt is jelentő s .

2007-ben megkezdődött a Víz Keretirányelv el ő írásainak megfelelő új monitoring rendszer
működtetése, ami alapvetően eltér a korábbitól, mind a mintavételi helyek, mind a
vizsgálandó paraméterek és minősítési rendszer vonatkozásában .

A VKI szellemében készített állapotértékelés komplex ökológiai szemléletű, így magában
foglalja a vízi ökoszisztémát alkotó él ő lénycsoportokat, a hidro-morfológiai jellemzőket, a
fizikai-kémiai jellemzőket és a víztesteket a természetes állapottól való eltérés mérték e
alapján minősíti .

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés részeként 2009 . januárban vízminőségi adatbázis és
vízminőségi osztályba sorolás (minősítés) készült zömében 2006-2007 közötti vizsgálato k
alapján a felszíni folyóvízi és állóvízi víztestekre . A víztesteknek ez az állapotértékelése a
vizsgált öt élőlénycsoport (fitoplankton, makrofita, fitobenton, makrozoobenton, halak), a z
ökológiai minősítést támogató fizikai, kémiai mutatók, valamint a kémiai minősítéshez
tartozó elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagok mérési adatain alapult . Az ökológiai és kémiai
besorolást integráló minősítés a hidromorfológiai min ősítés eredményét még nem tartalmazta .
Az integrált minősítésnél a legrosszabb besorolás volt a meghatározó.

A fenti adatbázis és besorolás eredményei alapján az 15 . táblázat mutatja be a vízminőségi
állapotot a négy fő magyarországi részvízgyűjtőn (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) . A
részvízgyűjtőket az 4 . ábra tünteti föl .



15 . táblázat: Az integrált vízminősítés összesített eredménye az egyes részvízgyűjtőkön

4 . ábra : A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi egysége i

Az 15 . táblázatból látható, hogy a jó és kiváló víztestek együttes aránya a Balato n
részvízgyűjtőn a legnagyobb a többi részvízgyűjtőhöz képest. Feltűnő az egyes
részvízgyűjtőkön az állóvízi víztestek jobb állapota a folyóvízi víztestekéhez viszonyítva .
Figyelembe kell azonban venni, hogy min ősíteni csak a víztestek egy részét lehetett .



A 16 . táblázat országos áttekintést ad a hegyvidéki, dombvidéki és síkvidéki folyóvíz i
víztestek integrált vízminőségi osztályozási eredményérő l . Statisztikailag a hegyvidék i
területeken jobb a vízmin őség a síkvidékekhez képest, a dombvidék köztes állapotot mutat .

16 . táblázat: A hegyvidéki, dombvidéki és síkvidéki folyóvízi víztestek integrált vízmin őségi
osztályozási eredménye

A FELSZÍN ALATT[ VIZLX VÉDELM E

A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és min őségi védelme stratégiai szintű feladat ,
hiszen a hazai lakosság ivóvízellátása döntően e forrásból történik . Ezzel összefüggésben a z
NKP-II végrehajtásának 6 éve alatt több országos program indult, illetve folytatódott ,
amelyek közül az egyik legjelentősebb az Országos Környezetvédelmi Kármentesítés i
Program (OKKP). Ennek keretében történik a szennyezőforrások, szennyezett területek
felderítése, a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista összeállítása, valamint az alprogramok
végrehajtása és az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok ellátása . Az
OKKP 1996. évi indulásakor a korábbi tevékenység alapján feltételezett szennyez őforrások
számát 30-40 ezerre becsülték .

A kármentesítési feladatokat (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utómonitoring) a tárcák 1 3
alprogram keretében hajtották végre . Figyelembe véve a tevékenység speciális jellegét é s
időigényességét, a program végrehajtása eredményesnek tekinthet ő . Az egyes alprogramo k
főbb eredményei :

A KvVM Természetvédelmi Alprogramjának keretében megtörtént a nemzeti par k
igazgatóságok szennyezett területei felmérése, a kármentesítési feladatok meghatározása ,
pénzügyi és időütemezése, valamint helyszíni bejárások történtek a kármentesítés i
szempontból relevánsnak ítélt területeken .

a MÁV Alprogram keretében megtörtént a ZRt . felelősségi körébe tartozó, illetv e
kezelésében lévő szennyezett területek teljes körének felmérése, illetve megkezd ődött a
kármentesítés, 1994-2007 között mintegy 185 területen került sor a talaj és talajví z
szennyezések felszámolására ;

a Szilárdásvány-bányászati Alprogramban nagyrészt lezajlott a bezárt Mecseki
Uránércbánya környezeti kármentesítése ;

a Volt Szovjet Laktanyák Kármentesítési Alprogramja keretében 2006 végéig közel 80% -
os volt a legszennyezettebb területek környezeti kármentesítése ; az Alprogram keretében
az elvégzett feladatok 10 részterületen zajlottak ;

a Honvédelmi Alprogram keretében 2006 végéig több mint 50 területen zajlot t
kármentesítés ; 2007-2008-ban mintegy 15 helyszínen folyt kármentesítés, 7 hely őrségben
aktualizált tényfeltárások elkészítése, valamint a háztartási tüzel őolaj tartályok,
üzemanyagtöltő állomások, kerozintárolók környezeti kármentesítése .



Jelentősebb egyedi projektek : befejeződött a Metallochemia gyárterület és a Budafok-
Budatétény térségében lévő barlanglakások kármentesítése ; öt helyszínen a KIOP által
finanszírozott projektek valósultak meg (Pétfiird ő , Kazincbarcika, Debrecen, Dunaújváros ,
Budapest Illatos út) ; Kohéziós Alap társfinanszírozásával megkezd ődött az Üröm-Csókavár
kármentesítési projekt, a teljesítés határideje 2010 . december 31 . 2007-től a KEOP biztosít
támogatást az állami és/vagy önkormányzati felelősségi körbe tartozó, illetve ilyen tulajdonú
területen megvalósuló kármentesítési műszaki beavatkozáshoz .

A tartós környezetkárosodást okozó szennyezőforrások, szennyezett területek nyilvántartása a
FAVI-KARINFO rendszerben történik . A 2008-ban nyilvántartott több mint 15 000
objektum közül közel 1000 komolyabb, és becsülhet ően 4-5 000 az alacsony kockázati
kategóriába sorolható problémát jelent .

A közvélemény tájékoztatása érdekében az OKKP jelentősebb eredményeirő l kiadványok ,
CD-k jelentek meg . (http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/)

A hazai lakosság ivóvízellátását jelenleg mintegy 1600 üzemelő vízbázis biztosítja, a 75
távlati vízbázis stratégiai tartalékot jelent . Földtani szempontból sérülékeny környezetben van
valamennyi távlati vízbázis és az üzemel ő vízbázisok közül közel 600 . A sérülékeny
vízbázisokon működő kapacitás közel 6 millió fő ivóvízellátásának biztonságát érinti . A
készletek megőrzését az 1997-ben indult Ivóvízbázis-védelmi Program szolgálja . A
vízbázis-védelmi programban 2008-ban 580 üzemel ő és 75 távlati vízbázis szerepel . A
vízbázis-védelem első lépése a diagnosztika (a vízbázisok állapot-értékelése, monitorin g
rendszerének kiépítése, a biztonságba helyezés tervének és az üzemeltetési utasításna k
elkészítése). A következő szakasz a biztonságba helyezés, végül pedig a biztonságban
tartás (üzemi ellenőrző-figyelmeztető rendszer működtetése) következik ,

A Program végrehajtása 2005-tő l kezdődően a pénzügyi források csökkenése miat t
lassabban haladt: az utóbbi 4 évben sem új üzemelő , sem új távlati vízbázis beruházás
indítására nem volt lehetőség, a beütemezett diagnosztikai munkák pedig elhúzódtak.

Az Ivóvízbázis-védelmi Program 2008. évi helyzete :

– Az üzemelő vízbázisok esetében 285 vízbázis diagnosztikai programja fejeződött be,
33 vízbázis beruházása folyamatban van. A befejezett és folyamatban lévő beruházások
mintegy 2,5 millió m 3/nap védendő kapacitást jelentenek.

– A távlati vízbázisoknál 55 vízbázis beruházása zárult le, és további 3 van folyamatban . A
befejezett és folyamatban lév ő diagnosztikai vizsgálatok mintegy 1,7 millió m 3/nap
védendő kapacitást jelentenek .

Az új beruházásokra 2007-t ől a KEOP nyújt támogatást, az önkormányzatok és az állam i
tulajdonban lévő regionális vízművek, illetve – távlati vízbázisok esetében – a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok részére . Ez az üzemelő vízbázisoknál 262
vízbázist és 370 ezer m3/nap kapacitást, a távlati vízbázisoknál 17 vízbázist és 460 eze r
m3/nap kapacitást érint . Mivel a program csökkenő finanszírozása miatt nem zárul le az
eredetileg tervezett 2009 . évben, folytatása a harmadik NKP időszakában is szükséges .

A diffúz (nem-pontszerű) szennyezések, kiemelten a nitrátszennyezések csökkentésébe n
kitüntetett szerepe van a Nitrát Akcióprogram végrehajtásának. A vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezés elleni védelméről szóló 91/676/EGK irányelv hazai végrehajtása
2002-ben indult) . A program alapját a nitrátérzékeny területek kijelölése, és az e területeke n
folyó gazdálkodásra való előírások jelentették. Az I. akcióprogram (2002-2005) egyik
legfontosabb feladata a jó mez őgazdasági gyakorlat termel őkkel való megismertetése volt, ez t
a célt számos kiadvány és rendezvény szolgálta . A tapasztalatok és EU-egyeztetések alapján a



II . akcióprogram keretében a 27/2006 . (II.7.) Korm. rendelettel megtörtént a nitrátérzéken y
területek kijelölésének felülvizsgálata, módosultak a követelmények betartására vonatkozó
határidők, sajátos vízvédelmi szabályok jelentek meg és kib ővültek a jogkövetkezmények
(bírság intézményének bevezetése) . A gazdálkodók adminisztrációs munkáját segíti, hogy a
nitrátérzékeny területek kijelölése a mez őgazdasági parcellaazonosító rendszerre (MePAR )
alapozódik. A helyes mezőgazdasági gyakorlat követelményeit tartalmazó 59/2008 . (IV.29 . )
FVM rendelet hatálybalépésével teljessé vált a 91/676/EGK irányelv hazai joganyagba való
átültetése. Az állattartó telepek trágyakezelésének korszerűsítését EU támogatások segítették.

A közüzemi vízművek termelő kútjainál az 50 mg/1 nitrát-koncentrációt meghalad ó
mértékben szennyezett vízm űkutak arányát sikerült a célként megfogalmazott 2%-on
belül tartani (a legszennyezőbb kutak leállítása) .

Eredménynek tekinthető , hogy kizárólag a felszín alatti víztermelés következtében az ország
területének legnagyobb részén nem csökkent tovább a talajvízszint . A jelenlegi víztermelés ,
a természeti adottságoknak nem megfelelő területhasználat és a meteorológiai hatáso k
következtében regionális léptékű a talajvízszint süllyedés a Duna-Tisza-közi Homokhátságo n
(0,3-0,8 m), bár 2005-ben a 2004 . évihez képest kismértékű emelkedés mutatkozott . A
karsztvízszintek a Dunántúli Középhegység területén és más karsztos területeken is továb b
emelkednek . A Felső-Szigetközben a talajvízszint-csökkenés ebben az id őszakban 0,5-1,0 m
volt, a Szigetköz többi részén számottev ő vízszínváltozás nem történt.

A felszín alatti vizek részét képezi a korlátozottan utánpótlódó termálvíz is, amel y
összetételé, hőtartalma révén gyógyászati célra, termálfürdőkben és energianyerésre is
hasznosítható . Az ország területén nyilvántartott több mint 1 500 termálvíz kútból több min t
900 kút üzemel, amelynek mintegy 31%-a balneológiai célú, több mint negyedük ivóví z
ellátásra hasznosul . A direkt hőhasznosításra szolgáló kutak közül mintegy 120 kút
visszasajtolás nélkül üzemel . A kitermelt hévíz hőtartalmát általában a mezőgazdaságban
üvegházak fűtésére, épületek, uszodák fűtésére, használati melegvíz termelésre, esetenkén t
távfűtésben hasznosítják . A termálvizek geotermikus célú hasznosításával kapcsolatba n
problémát jelent a használt víz elhelyezése . 2004 óta a használt termálvizet abban az esetben
vissza kell sajtolni a víztartó összletbe, amikor a visszasajtolandó víz emberi eredetű
szennyeződéstől mentes . Geotermikus energiahasznosításra nemcsak a termálvíz, hanem a
felette lévő, hidegebb vízkészletek is alkalmasak. A fenntartható használat elvéne k
megfelelően a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy ne termeljünk ki töb b
vizet, illetve több korlátozottan megújuló hőenergiát, mint amennyi utánpótlódik . Ellenkező
esetben vízszint-süllyedések és a hévíztárolók tartós lehűlése várható .

Az NKP-II végrehajtásának talán legnagyobb hiányossága az, hogy az eltelt hat év alatt nem
sikerült eredményesen ösztönözni az egyedi szennyvízkezelési megoldásokat . A
csatornázatlan területeken ezért a talajvízkutak elnitrátosodásával és sok esetben az épületek
állapotát is veszélyeztető szennyvízdombok kialakulásával kell számolni. A csatornázatlan
területeken a szennyvizek nagy része a talajt és a felszín alatti vizeket veszélyezteti, terheli .
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A 2000-2006 közötti id őszakban a nemzetgazdaság vízfogyasztása 7,3%-kal mérsékl ődött .
Ezt alapvetően az ipar saját vízbeszerzésre alapozott vízfogyasztásának 12%-os, iparágankén t
eltérő mértékű csökkenése okozta. Más megközelítésben : 1992-2004 között az ipar átlagos
bruttó hozzáadott értékre (forint) es ő vízfelhasználása több mint a felére esett vissza, és ez a
csökken& tendencia (bár kisebb ütemben), de folytatódott . Az ipari vízgazdálkodás
korszerűségét, a víztakarékossági technológiák terjedését jól mutatja a frissvíz-kihasználási



tényező alakulása. Az ipar egészére országosan a lassú javulás jellemző, a frissvíz-
kihasználási tényező 1997-ben 1,63% volt, 2004-re 1,81%-ra nő tt . A BAT-ok hazai
bevezetése felerősítette a fajlagos anyag- és vízfelhasználás csökkenését, és ez a tren d
várhatóan tovább folytatódik .

A mezőgazdasági célú vízfelhasználás bár évenként ingadozik, de 2000-2006 közöt t
emelkedő tendencia figyelhető meg.

17. táblázat: A nemzetgazdaság vízfogyasztása, millió m 3

Forrás : KvVM

A lakossági ivóvízfogyasztás az NKP-II időszakában kisebb ingadozást mutatott 2003-2006
között csökkent, de 2007-ben újból kis mértékben növekedett .

18 . táblázat : A lakossági ivóvízfogyasztás változása 2000-2007 között, m 3/ió/év

	 36,6	 I	 37,4	 39,1	 j	 36,8	 36,5	 Í	 36,4	 37,0

Forrás : KSH, lakások és üdülők részére vízmérőn át szolgáltatott közüzemi ivóvízellátás adatból számított érték

A szennyezés-csökkentést, ezen belül a korszerű technológiák hazai alkalmazásának
bővítését a környezettudatosság er ősödése mellett a vonatkozó jogi szabályozás ösztönzi ,
illetve kényszeríti ki .

Az EU-hoz való csatlakozásunkkal a korábbi vízvédelmi szabályozás alapvet ő változásokon
ment keresztül. A korábbi területi kibocsátási határértékeket egy korszer űbb, több szintű
kibocsátási határértékrendszer váltotta fel, amelyben szerepet kapnak az egyes iparágakr a
meghatározott technológiai kibocsátási határértékek, a területi határértékek és az egyed i
határértékek is . Újdonsága, hogy a folyamatosan szigorodó technológiai határértékek a
mindenkori technológiai színvonal oldaláról közelítik meg az elvárható kibocsátásokat, a
rendszer a műszaki fejlődéssel együtt dinamikusan változik . A vízvédelmi szabályozás másik
fontos eszköze, hogy a vízminőségi célkitűzések megvalósítása érdekében az illetékes hatósá g
számára lehetőséget biztosít egyedi területi határértékek bevezetésére . Ez már a befogad ó
védelmének oldaláról szabályozza a kibocsátásokat és a technológiai határértékekhez képes t
szükség szerint további szigorítást jelenthet .

Elkészült a hazai országos szennyezés csökkentő program, amely a fémek, elsősorban a
cink, illetve a foszfor és a nitrogén-formák (ammónia, nitrit, nitrát, összes nitrogén) emisszi ó
csökkentését irányozza elő . A területi szennyezés csökkentő programok a 2009-ben elkészülő
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek részei lesznek .

A VKI, illetve a Veszélyes anyag irányelv hazai jogrendbe való átültetésével a fémek közül a
Hg, Cd, Pb és Ni emissziók további csökkentésére lehet számítani, mivel ezek az ún .
elsőbbségi veszélyes anyagok körébe tartoznak, és kibocsátásuk jelent ős csökkenését, illetve
teljes megszüntetését kell elérni .



A jogszabályi változások jelentős szennyezés csökkentést fognak előidézni, hiszen az új
határértékrendszer érvényesítése érdekében olyan bírságrendszer került bevezetésre ,
amelynek tételei a türelmi időszak lejárta után nagyságrendekkel nőnek. Az egységes
környezethasználati engedély köteles üzemek részére a határértékek teljesítésének határidej e
2007, míg a többinél 2010 . A vizek jó állapotának elérésében fontos szerepe van a felszín i
vizeket veszélyeztető szennyezések megelőzésének, illetve a gyors és hatásos műszaki
beavatkozásoknak, a vízminőségi kárelhárításnak is .



IH.8 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI AKCIÓPROGRA M

Az NKP-II indulását megelőzően a hulladékgazdálkodás területén tett intézkedések elsősorban

a keletkezett hulladékok elhelyezését célozták, kevesebb figyelmet kapott a hulladékok

keletkezésének megelőzése, illetve a hulladékok hasznosítása. Számos településen (jellemz ően
az aprófalvas térségekben) még megoldatlan volt a települési szilárd hulladék szervezet t

begyűjtése és ártalmatlanítása is, a rendszeres begy űjtésbe bevont településeken is csak a
kezdeti lépéseknél tartott a hasznosítható hulladék szelektív gyüjtése . Az ártalmatlanító
kapacitások jelentős része, így a települési hulladék lerakók 85%-a nem felelt meg a korszer ű
követelményeknek, a gyártói felelősség elve a gyakorlatban még nem érvényesült . A
hulladékgazdálkodást a technológiai elmaradások mellett a szemléletváltozás hiánya is
jellemezte . Komoly kihívást jelentett az Európai Unió joganyagának hazai jogrendbe ültetése ,
az általános és az egyes hulladékáramokra vonatkozó el ő írások határidőre való teljesítése .

Az NKP-II – és az azzal összhangban 2002-ben elfogadott Országos Hulladékgazdálkodás i
Terv (OHT) - legfontosabb célként a hulladékképz ődés megelőzését, a képződő hulladék
hasznosítását, valamint a nem hasznosuló hulladék ártalommentes elhelyezését határozta
meg. Ezen célok eléréséhez szükséges eszköznek tekintette a tervezettség és a hatékonysá g
javítását, a szükséges jogalkotási, jogérvényesítési és intézményfejlesztési, illetve gazdaság i
intézkedések megtételét.

[NTLLKLUÉSEK ÉS ERGUMÉNYEK
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A NKP-II első harmadában a szabályozás és a tervezés fejlesztése kapott hangsúlyt . A még
hátralévő jogharmonizációs feladatok befejeződtek és folytatódott a szakterületi szabályo k
megalkotása (p1. a kiselejtezett gépjárművekről, az elektromos és elektronikai hulladékokról ,
a gyártói felelősségen alapuló visszavételi és hasznosítási kötelezettségr ő l) . A különböző
hulladékfajták szakszer ű kezelésének elősegítésére országos programok készültek (pl .
biohulladék, mezőgazdasági és élelmiszeripari biomassza, ipari hulladék, települési folyékon y
hulladék, egyes kiemelt hulladékáramok programjai) .

A helyi önkormányzatok és más hatóságok, szervezetek bevonásával 2003-ban elkészültek a
tervezési-statisztikai régiókra vonatkozó területi, 2004-ben pedig a hely i

hulladékgazdálkodási tervek . A környezetvédelmi felügyelőségekre 1178 db, egy vagy töb b
településre közösen készített (összesen 2080 településre vonatkozó) helyi
hulladékgazdálkodási terv érkezett véleményezésre . 2007-2008-ban több nagyobb települé s
már megkezdte hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatát .

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét – az EU-adatszolgáltatá s
követelményeivel összhangban – a 164/2003 . (VI. 15.) Korm. rendelet írta elő . Az ország
kötelezettsége volt a hulladékok jegyzékér ő l szóló közösségi elő írás átvétele is, ennek alapján

a hulladékok rendszerbe sorolása 2004-t ől az Európai Hulladék Katalógus kódjai szerint

történik. Az átállás több esetben változást jelentett a hulladékok veszélyességének
megítélésében, csoportokba sorolásában, és nem teszi lehet ővé a 2004 előtt gyűjtött és az
OHT-ban megjelenített adatok, illetve kit űzött mennyiségi mutatók közvetlen összevetését .
Jelen beszámoló (a KSH adatain túl) ezért els ősorban 2004 után gyűjtött adatokat közöl .
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Az évente képződő hulladék mennyisége 2000 óta jelentősen csökkent, elsősorban a termelés i
hulladékok képződésének visszaesése következtében. A nagy hulladéktermel ő ágazatok (pl .
bányászat, kohászat) leépülése, a korszerű termelési módszerekre, új technológiák

alkalmazására való átállás, a kisebb anyagigényü, nagyobb szakértelmet igénylő ágazatok
fejlesztése (elektronika, gépjárm űipar) lehetővé tette a termelési hulladék képződésének
csökkentését. Egyes esetekben megtörtént a veszélyes anyagok (pl . toxikus nehézfémek)
felhasználásának korlátozása. A hulladékszegény technológiák alkalmazásának, a gyártás i

maradékok visszaforgatásának ösztönzése nem volt megfelel ő mértékű, így itt az
eredmények szerények.

19. táblázat : Az évente képződő hulladékmennyiség alakulása a GDP-hez képes t

Forrás : KSH, KvVM
* Előzetes ada t

A települési szilárd hulladék mennyisége 2000-2007 között kismértékben emelkedett . Ennek
hátterében a fogyasztói szokások általában kedvez ő tlen változása, valamint a település i
hulladékkezelési közszolgáltatás b ővülése áll . Lépések történtek a többször használható
csomagolások alkalmazásának ösztönzésére, jogszabályok segítik a betétdíjas terméke k
forgalmazását, a gyártó mentesülhet a termékdíj fizetési kötelezettség alól, ha a z
újrahasználható csomagolásokat megadott arányban használja ; mindezek ellenére a betétdíja s
forgalmazás jelentősen visszaesett.

20. táblázat: A települési szilárd hulladék mennyiség alakulása
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Forrás: KSH, KvVM
* Előzetes ada t

A hulladék kezelése terén – a kezelendő mennyiség folyamatos csökkenése mellett – a hazai
hasznosítás aránya is folyamatosan csökkent, ezen belül viszont a termikus hasznosítás é



2,3%-kal növekedett . Bíztató, hogy összességében a lerakási arány 45%-ra csökkent, de az
OHT azon célkitűzése, amely szerint a keletkez ő nem biomassza jellegű hulladék minteg y
felének anyagában történő hasznosítása vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon ,
sajnálatos módon nem teljesült. Hiányzott a környezettudatos szemlélet a primer
nyersanyagok kitermelésének védelmében, nem rendelkezünk kell ő technológiai
kapacitásokkal az anyagában történő hasznosításhoz, és nincs olyan ösztönz ő hatás (gazdasági
szabályozás), amely a lerakási szándékot csökkentené .

21 . táblázat : Hulladékkezelés Magyarországon (szennyvíziszap nélkül )

Forrás: HIR

Megjegyzendő , hogy az EU csatlakozás óta fokozatosan növekszik a hasznosítási cél ú
hulladékkivitel, ami 2007-ben már meghaladta a 711 ezer tonnát . Azonban ennek
figyelembevételével is alig haladja meg a teljes hasznosítási arány a 25%-ot .
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Az NKP-II időszakában a legnagyobb jelent őségű előrelépést a komplex térségi
hulladékgazdálkodási rendszerek előkészítése és megvalósítása jelentette. Az EU
társfinanszírozású 12 ISPA projekt 3,8 millió lakos ellátását szolgálja . A projektek a szelektí v
gyűjtéshez, hasznosításhoz kapcsolódó beruházások mellett regionális lerakók kiépítését és
régi lerakók rekultivációját is tartalmazzák . 2008-ra a beruházások többsége megvalósult vag y
befejezéshez közelít (Hajdú-Bihar, Miskolc, Szeged, Tisza-tó, Szolnok, Duna-Tisza, Sajó -
Bódva, Homokhátság, Nyugat-Balaton, Dél-Balaton projektek) . Az előkészítés nehézsége i
miatt elhúzódott az Északkelet-Pest megyei projekt . Az Észak-Balaton projekt megvalósulását
is helyszín-kiválasztási nehézségek hátráltatták .

A Kohéziós Alap támogatásával zajlik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionáli s
hulladékgazdálkodási rendszeri . ütem kivitelezése, illetve a II . ütem előkészítése (minteg y
600 ezer lakos ellátása) . Az UMFT keretében több jelentős projekt, köztük 5 nagyprojekt
előkészítése kezdődött meg (Mecsek-Dráva, Győr, Közép-Duna, Sopron, Mosonmagyaróvár) ,
ebből két projekt (Győr és Mecsek-Dráva) jóváhagyása megtörtént . Több, eddig fehér foltnak
számító térségben is folynak a projekt-el őkészületek .

A szelektív gyűjtés elterjesztésében 2005-ig jelentős szerepet játszott a települési
hulladékkezelés fejlesztését szolgáló központi támogatás . A központi kormányzat, majd a
regionális fejlesztési tanácsok által m űködtetett pályázati rendszer segítségével összesen 163 2
hulladékgyűjtő sziget, 12 hulladékgyűjtő udvar és 17 komposztáló telep létesült. A
támogatások felhasználásával az önkormányzatok összesen 111 hulladékgy űjtő járművet
(közte folyékony hulladék begyűjtésre alkalmas 31 speciális szállítójármű) és 5950 házi
komposztálást segítő speciális eszközt (komposztáló keret) vásároltak . A szelektív gyűjtés



növekedése ellenére nem csökkent számottev ően a lerakókba kerülő szerves hulladék, illetve
veszélyes hulladék mennyisége .

A korábbi termékdíjas-rendszergazda támogatási konstrukciót az EU csatlakozás időpontjától
felváltotta a koordináló szervezeteken alapuló hasznosítási díjas rendszer, amelyben a
begyűjtés és a hasznosítás működését már nem az állam, hanem a kötelezettek finanszírozzák .
A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok lakossági szelektív gy űjtési rendszerének
kialakításához ezek a szervezetek is jelent ős mértékben hozzájárultak . A koordináló
szervezetek lakossági begyűjtést egyre erőteljesebben támogató és szervező működése nélkül
nem teljesülhettek volna az elektromos berendezések, az elemek-akkumulátorok, valamint a
csomagolási hulladékok begy űjtési és hasznosítási kötelezettségei .

A 2003-2006 között végzett korszerűsítésnek köszönhetően a Fővárosi Hulladékhasznosító
Mű kibocsátása megfelel az európai normáknak, a Mű kapacitása 420 ezer tonna/év-re n őtt .

A települési hulladékkezelési közszolgáltatás a települések közel 100%-ban m űködik ,
csupán néhány kis lakosszámú település önkormányzata nem tudja biztosítani a kötelező
hulladékszállítási közszolgáltatást. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások szám a
2000-ben 85,1% volt . A korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek elterjedésének, a
települési és regionális hulladékgazdálkodási tervekkel is alátámasztott fejlesztésekne k
köszönhetően 2006-ban ez elérte a 92%-os arányt. A legmagasabb arány a Közép -
Magyarországi Régiót jellemezte (95,9%) és csak a két alföldi régióban nem érte el a 90%-o t
(Észak-Alföld 89,8%, Dél-Alföld 84,9%) .

A települési hulladékok tekintetében már statisztikailag is érzékelhet őek a szelektí v
hulladékgyűjtés és hasznosítás terén megtett intézkedések eredményei .

22. táblázat: A települési szilárd hulladék kezelése, ezer tonn a

Forrás: KSH, Kv VM

* Az energiai hasznosítás évek közötti ingadozását a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű rekonstrukciója
miatti leállás, újraindítás okozta.

n. a. : nincs adat

A települési szilárdhulladék-hasznosítás, mind az anyagában történ ő , mind az energetikai
hasznosítás részesedése nőtt, és ezzel párhuzamosan a lerakási hányad csökkent . Az
eredmények ellenére az NKP-II hulladékhasznosítással kapcsolatos számszer űsített
célkitűzéseit nem sikerült elérni . A szelektív települési hulladékgy űjtés aránya az összes
begyűjtött hulladék tömegéhez viszonyítva a tervezett 35-40% helyett 2007-ben csak 12 %
volt, a települési hulladék hasznosítási aránya az összes begy űjtött hulladék tömegéhez
viszonyítva a tervezett 50% helyett csak 20% volt .

Az elmaradásnak elsősorban gazdasági oka van : a hulladék lerakása még mindig a legolcsób b
megoldás, fő leg a még működő , megfelelő műszaki védelemmel nem ellátott lerakókban . Az
okok között szerepel a hulladékfeldolgozó kapacitások hiánya (ideértve a komposztáló
telepeket is), az ellenőrzés hiányosságai (rendszeresség, szankciók), és a környezettudatos



szemlélet alacsony szintje . Meg kell említeni azt is, hogy a komplex regionáli s
hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítása a tervezettnél lassabban haladt .

Az országban 2002-ben egy Phare vizsgálat 2667 db olyan helyszínt mért fel és értékel t
környezeti veszélyeztetés szempontjából, ahol 1950 után települési hulladék került lerakásra .
Ezek közül közel 1000 üzemelt még 2003-ban, de a programidőszakban a működő
hulladéklerakók száma drasztikusan csökkent . 2008 végén már csak 212 db lerakó működött,
ebből 132 lerakót 2009. július 15-ig kellett bezárni .

A korszerűtlen lerakók bezárása és rekultivációja nagy költségigény ű és hosszú távú feladat .
A KvVM 36 település részére nyújtott erre a célra támogatást, az ISPA projektek keretébe n
pedig további 328 lerakó rekultiválására kerül sor, de még hátra van a fennmaradt,
felhagyott és lezáratlan lerakók rekultivációja, valamint néhány újonnan feltárt illegáli s
hulladéklerakás rekultivációja is . A munka új forrását jelenti, hogy a KEOP keretében
pályázati lehetőség nyílt az önkormányzatok számára, amelyben a pályázók a szüksége s
rekultivációs munkák költségeinek 100%-át vissza nem térítendő támogatás formájában
nyerhetik el .

Az NKP-II-ben célként megfogalmazódott, hogy a környezetvédelmi előírásokat ki nem
elégítő üzemelő hulladéklerakók arányát a 2000 . évi 85%-ról 2008 végére 0-ra kell
csökkenteni . Ez a cél a 2009 . július 15-i határidővel teljesült . A bezárt lerakók folyamatos
rekultivációját, utógondozását meg kell valósítani annak érdekében, hogy a korább i
környezethasználatból származó veszélyeztetés minimálisra csökkenjen . A rekultivációt
szolgáló KEOP intézkedések már az első két évre (2007-2008) 650 lerakó szakszer ű lezárását
célozták meg, az önkormányzatok által benyújtott pályázatokban (a GOP támogatás i
lehetőségeit is figyelembe véve) már 1100 lerakó rekultivációja szerepel .

TELEPÜLÉSI FOI. .,YÉKOI Y HUI...LADÉK .

Azokon a területeken, ahol nincs közműves szennyvízelvezetés, még mindig a házi
szennyvízgyűjtőből történő szippantás és elszállítás jelenti az egyedüli kezelési módot .
Tekintve, hogy a csatornázási beruházásokra fordítható összegek az NKP-II időszakának
második felére némiképp visszaestek, valamint a korábban említettek szerint is az egyed i
szennyvízkezelés támogatására nem, vagy alig jutott forrás, kevés előrelépés történt ennek a
kezelési módnak a kiváltására, a szennyvizek környezetvédelmi és gazdasági szempontbó l
megfelelő ártalmatlanítására.

A települési folyékony hulladékot (TFH) fogadó, műszaki védelem nélküli (földmedrű )
létesítmények mielőbbi bezárása volt a jogszabályban kitűzött cél, ez alapján 2007. október
végéig ezen leürítők működését meg kellett szüntetni. A települések sok térségben nehéz
helyzetbe kerültek, mert a korszerűtlen létesítmények bezárásával csak a sokkal nagyob b
távolságra elhelyezkedő szennyvíztisztítók fogadták a TFH-t . A lakosság szembesülni
kényszerült a korábbi kezelési díj többszörösével, illetve voltak olyan térségek, aho l
egyáltalán nem volt olyan tisztító kapacitás és technológia, amely fogadni képes lett volna ez t
az anyagot, emiatt a szennyvízkezelés ellehetetlenülni látszott . A helyzet kezelésére átmenet i
megoldásként módosult a jogszabály, mely szerint a szigetelés nélküli, működő
létesítmények 2015 végéig továbbműködhetnek, ezzel azonban bizonyos mértékig
állandósult egy korszerű tlen technológia .

A programidőszak végére megszülettek azok a hiányzó intézkedések, amelyek a TFH kezelés
fejlesztését nagymértékben szolgálják : a KEOP-ban jelentős források jelentek meg a
szennyvíztisztítók előkezelő műtárgyainak megvalósítására, ami a fogadási kapacitások



növelését szolgálja, az egyedi szennyvízkezelési és természetközeli szennyvíztisztítási módo k
fejlesztésére, valamint a TFH szállító eszközök beszerzésére is kiterjed ően .

2007-ben mintegy 4,2 millió tonna települési folyékony hulladék keletkezett, amelyb ő l már
csak 72 ezer tonna került a még tovább működő leürítő helyekre .

Tr Rn E1.t.Sr IIULLAL)rKOK.

A termelési hulladékok anyagában történ ő és energetikai hasznosításának együttes arány a
2007-ben alig érte el a 25%-ot (Forrás: KvVM, HIR) . Fontos eredmény volt a tervezés i
időszakban a tiszaújvárosi salakpernye, illetve a dunaújvárosi kohósalak felhasználása az M 6
és M35 autópálya építéséhez .

A fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapnak azon termékek összetételéről, amelyek
elhasználódásakor veszélyes hulladék keletkezik .

A veszélyes hulladék kezelés fejlesztése részben gazdálkodói forrásból, részben KvV M
támogatással folytatódott (pl . BVM Garén észlelt veszélyes hulladék okozta
környezetszennyezés lokalizációja, Heves megyei, Észak-magyarországi veszélyes hulladé k
gyűjtés és ártalmatlanítás fejlesztése) . Teljesült a környezetvédelmi szempontból nem
megfelelő égetési feltételek nélkül működő hulladékégetők 2005-ig történő leállítása, illetőleg
az egészségügyi hulladékok égetésére alkalmas égetők korszerűsítése. Az egészségügyi
intézmények hulladékkezeléséről az EüM külön szabályozást léptetett hatályba.

A veszélyes hulladék kezelése területén az OHT-ban tervezett hulladéklerakó-kapacitá s
fejlesztési elképzelésekkel ellentétben nem volt szükség újabb ártalmatlanító létesítménye k
megvalósítására, egyedül Szuhogyon épült ilyen lerakó .

ülin i I .I EIt`1L;Al)lh . tRAMc) k

Az EU követelményeket sikerült teljesíteni, és ez a teljesítmény várható a következ ő
években is a kiemelt hulladékáramokat illet ően (elemek, akkumulátorok, csomagolás ,
gumiabroncsok, kiselejtezett gépjárművek, elektromos és elektronikai berendezések) . A
követelmények teljesítése azonban nem jelentette a keletkez ő hulladékok mennyiségének
csökkenését, sőt pl. a csomagoló anyagokat illetően az újrahasználati rendszerek
alkalmazásának lényeges csökkenése következett be .

2003 . januártól két évig párhuzamosan m űködött a régi „termékdíjas”, valamint az új
„hasznosítási díjas” rendszer, 2005-tól viszont már nem lehet a hasznosítási kötelezettségeke t
a termékdíj megfizetésével kiváltani .

ELEMEK És AKKUMULÁTORO K

A 2004-2008 évi adatok alapján évente 19-21 ezer tonna ólom-sav akkumulátor kerü l
forgalomba, és ezzel megegyez ő mennyiséget gyüjtenek össze és adnak át hasznosításra .
Hordozható elem-akkumulátorból 2005-ben 167 t, 2006-ban 246 t, 2007-ben 261 tonna kerül t
visszagyűjtésre (ez a keletkezett mennyisége közel 15%-a) . Várható, hogy Magyarorszá g
teljesíteni tudja a 2008. évi 18%-os visszagyűjtési arányt. Mindehhez alapvetően
hozzájárult, hogy a kötelezettek (gyártók) a teljesítésre (begy űjtés/kezelés) a koordináló
szervezeti formát választották. A hordozható elemek és akkumulátorok visszavétele ma má r
több mint 13 ezer gyűjtőponton, mintegy 9,3 millió lakos számára elérhető .



CSOMAGOLÁS És CSOMAGOLÁSI Hlil .LADÉK

2005-ben a forgalomba hozott 853 ezer tonnányi csomagolásból a koordináló szervezete k
felelősségébe már 670 ezer tonna tartozott, amiből 446 ezer tonna hasznosítását végeztették
el. 2006-ban a 885 ezer tonnás kibocsátásból már 766 ezer tonna legalább 50%-o s
hasznosítását vállalták (nőtt a hasznosítást koordináló szervezetek, és a csatlakozó gyártók
száma is). Fontos tevékenységet végeznek a gyógyszerhulladékok begy űjtésével
(gyógyszertári gyűjtődobozok), és a növényvédőszerek csomagolóanyagainak begy űjtésével
(kb. 100 gyűjtőpont) foglalkozó szervezetek .

Az EU előírásoknak megfelelő 50%-os csomagolási hulladékhasznosítási arányt
Magyarország 2005-ben teljesítette, ideértve a hulladék anyagában történő hasznosítását
(újrafeldolgozás) és az energia-visszanyeréssel történő égetést is .

23 . táblázat : A csomagolási hulladékok hasznosítása, 200 5

Összesen

	

853 044

	

45,9

	

52,3

Forrás : KvYM

A papír és karton hasznosítása igen magas százalékban teljesül, a fa és az üveghulladék
hasznosítása viszonylag alacsony arányú. A hosszú távú hasznosítási célkitűzések teljesítése
érdekében fejleszteni kell mindkettő feldolgozó kapacitását és begyűjtő hálózatát .

2007-ben a forgalom – és ennek megfelel ően a képződő hulladék mennyisége elérte 968 ezer
tonnát, amelybő l 46,4% volt az anyagában és 54,6% a teljes hasznosítás .

GUMIABRONCSOK

Az EU követelményeknek megfelelően 2003. július 1-jétő l tilos a használt gumiabroncsok
elhelyezése lerakóban . A tilalom 2006-tól már az aprítmányokra is kiterjed . A megalakul t
három hazai koordináló szervezet az évente képződő 45.000 tonna hulladékabroncso t
részben anyagában történ ő hasznosítását, részben cementgyári tüzelő anyagként történ ő
hasznosítását szervezi meg .



KISELEJTEZETT GÉPJÁRM ŰVEK

2004 óta gépjárművet csak bontási igazolás alapján lehet véglegesen kivonni a forgalomból .
A rendelkezésre álló adatok szerint Magyarországon 2005-2008 között évente kb . 40-45 00 0
gépjárművet vontak ki véglegesen a forgalomból . 2006-ban sikerült elérni az el ő írt 80%-os
újrafeldolgozási arányt, de a hasznosítás csak 81,5%-ban teljesült a tervezett 85%-ho z
képest (alacsonyabb volt a csak energetikailag hasznosítható hányad) . 2007-ben 43 433
gépkocsi végleges kivonására és szétbontására került sor, amibő l még mindig csak 82,8%-nyi
hasznosítás valósult meg (81,6% anyagában hasznosítás) .

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKO K

A vonatkozó uniós irányelv bizonyos adminisztratív intézkedések (termékek jelölése ,
útmutatók, gyártói regisztráció stb.) mellett előírt begyűjtési és hasznosítási célokat is. Az
utóbbiakra Magyarország átmeneti mentességet kapott, így a követelményeket csak 200 8
végére kell teljesíteni . 2008 végére mintegy 1000 gyártó regisztráltatta magát, és 5 koordináló
szervezet alakult . A begyűjtési cél 2008-ra 4 kg/fő , ami 2007-ben 3,5 kg/fő , 2008-ban 4,2
kg/fő értéket ért el . A 2008-ra termékkategóriánként előírt különböző újrafeldolgozási és
hasznosítási célkitűzéseket Magyarország már 2007-ben teljesítette .

lllfl_,L.ADEKOLAJO K

A begyűjtött és kezelt hulladékolaj mennyiségét évekre bontva a következ ő táblázat
tartalmazza :

24. táblázat : Hulladékolajok begyűjtése és kezelése [tonna ]
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Forrás : HIR adatbázis

A regenerált hulladékolajok mennyisége csökkent, a gyűjtés azonban közel kétszeresér e
emelkedett. A termékdíj visszaigénylési rendszer gazdaságilag érdekeltté teszi a gazdálkod ó
szervezeteket az olajok visszagyűjtésében.

POL I K 0 RO Z OT T [3 IFENILE K. ES .P 01, K [ ..,0 R OZ OTT TERFENI L

PCB-t tartalmazó berendezések 2010. június 30-ig üzemeltethetők, a hulladékká vált
berendezések megtisztítását és ártalmatlanítását pedig 2010 . december 31-ig el kell végezni .

Magyarországon a PCB tartalmú berendezések használata csökken (2004-ben 255 tonna ,
2006-ben már csak 99,1 tonna PCB tartalmú folyadékot vettek nyilvántartásba), és az adato k
alapján az elő írt határidőre meg is fog szűnni .

A hulladékká vált berendezéseket (pl . kondenzátorok) 5 hazai veszélyes hulladékégetőben
ártalmatlanítják, ezek kapacitása elegendő , kibocsátásuk a határértéket nem haladja meg . A
transzformátorházakat, miután a PCB-szennyezést ől megtisztították, a kohászatban



hasznosítják . Az ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettséget tehát Magyarország
várhatóan teljesíteni fogja .

EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉ K

A kórházak döntő többsége a hulladékot szelektíven gyűjti és hulladékkezelő szervezetnek
adja át. A magán- vagy háziorvosi rendelők csatlakoztak valamelyik egészségügy i
hulladékgyűjtő, -kezelő rendszerhez, hulladékukat szelektíven gyűjtik és biztonságos
kezelőműben ártalmatlanítják.

Az EU követelményeknek megfelelően teljesült a környezetvédelmi szempontból nem
megfelelő égetési feltételek nélkül működő hulladékégetők 2005-ig történő leállítása ,
illetve ahol erre igény volt, az egészségügyi hulladékok égetésére alkalmas éget ők
korszerűsítése. Bár ez utóbbi célra 2004-től az NFT KIOP keretében pályázni lehetett ,
támogatásban csupán 1 projekt részesült, mert a kis kapacitású éget ők korszerűsítése és
üzemeltetése nem volt gazdaságos az üzemeltetők számára .

ÁLLA l] ERE DI T Ű HULLADÉ K

A dögtemet ők, dögkutak felszámolására vonatkozó 2005 . évi határidőt főleg az
önkormányzatok forráshiánya miatt nem sikerült betartani . Az állati, hulladékok
kezelésének fejlesztésére 2004-től az NFT KIOP keretében Támogatást 15 projekt kapot t
támogatást.

I\OYTÉNYVCD('ZL_R lIt.1I I, : ..\DÉK ES C"SC)MAGOL.A S

A koordináló szervezet tevékenysége eredményeként a növényvéd őszer csomagolási hulladék
felhasználótól történő visszagyűjtése és ártalmatlanítása mind a folyamatosan képződő
mind, pedig az országban korábban felhalmozott készletek vonatkozásában megoldott .

A történelmi növényvédőszer hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítására a KvVM 2005-be n
és 2006-ban két akciót támogatott (25 millió, illetve 7 millió Ft összeggel) . Az akciók
eredményeként öt megyét (2005-ben Bács-Kiskun és Pest megye, 2006-ban Zala, Somogy é s
Veszprém megye) sikerült mentesíteni összesen 190 tonna növényvédőszer hulladéktól, ami
lényegesen több volt az el őzetes felmérés alapján várt mennyiségnél . A két eredményes akció
tapasztalatai alapján fontos lenne a begyűjtés-ártalmatlanítást kiterjeszteni az eddig kimarad t
megyékre is, és megtisztítani az országot az egészségre és a környezetre rendkívül veszélye s
növényvédőszer-maradványoktól. A munka folytatásához eddig hiányoztak a szüksége s
források .

BIOLÓGIAI ÚTON L_E;BOMLC} SZERVES HULLADÉ K

Az uniós jogszabályok alapján a lerakóra kerül ő települési hulladék biológiailag lebomló
részének mennyiségét 2006-ban az 1995-ös bázisévben keletkezett mennyiség 75%-ára, 2009 -
ben 50%-ára, 2016-ig pedig 35%-ára kell csökkenteni . Hazánk az irányelvben foglal t
követelmények teljesítéseként már 2004-es határidővel elő írta a lerakott szerveshulladék -
mennyiség 25%-os mérséklését a bázisévhez képest . Tekintve, hogy a lerakás még mindi g
domináns kezelési mód a települési hulladékgazdálkodásban, és a lerakótól való eltéríté s
jelentős beruházásokat igényel, valamint emelkedő lakossági költségterheket jelent, a
korábban 2007-re kitűzött 50%-os csökkentési követelmény a Hgt. 2007. évi módosításával
– összhangban az EU vonatkozó határidejével – 2009-re módosult .



Az 1995-ben keletkezett 4,5 millió tonna települési hulladékból 2,34 millió tonnát tett ki a
biológiailag lebomló hányad, amelynek 32,7%-ra becsült hányada a könnyen hasznosíthat ó
papírhulladék, 67,3%-a pedig egyéb szerves összetev ő volt. A 2004-es követelményeket
Magyarország teljesítette, elsősorban a papír hasznosítás magas arányával. A 2,46 millió
tonna szerves hulladékból 706 ezer tonnát, főként papírhulladékot kezeltek az országban a
rendelkezésre álló 833 ezer tonna összes biohulladék kezelési kapacitással .

A lerakótól eltérítés céljainak teljesítésére 2004-ben készített stratégia több lépcs őben
határozta meg a biohulladék kezelésének fejlesztését . A hulladékpapír minél nagyobb arányú
visszagyűjtésének és hasznosításának elősegítése mellett legelsőként a zöldhulladék
elkülönített kezelését jelölte meg fejlesztési irányként . A 2006-ra kiépült 34 komposztál ó
telep már közel 250 ezer tonna kezelési kapacitással rendelkezett . A telepi komposztálás
tapasztalt problémái (kihasználatlan kapacitások, nehezen értékesíthető komposzt, magas
fenntartási költségek) miatt el őtérbe került a házi, közösségi komposztálás elterjesztéséne k
igénye, valamint más kezelési módok (mechanikai-biológiai kezelés, anaerob technológiák ,
termikus hasznosítás) alkalmazása a tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszerekben .

A fővárosi égetőmű korszerűsítésre és bővítésre került 2006-ban, a települési hulladékbó l
származó biohulladék termikus hasznosító kapacitása így 218 ezer tonnára n őtt .

A papírhulladék hasznosítás, a komposztálás és a rendelkezésre álló termikus kezelő
kapacitások csak részben teljesítik az időarányosan elvárt kezelési követelményeket, hosszú
távon egyre nagyobb arányban kell mechanikai-biológiai hulladék-előkezeléssel (MBH )
feldolgozni a lerakásra kerül ő hulladékot, és vizsgálni szükséges a konyhai hulladék külö n
kezelésének lehet őségét. 2008-ig megvalósultak az első MBH kezel ő létesítmények; ezek
működése és a tervezettek esetében is felmerültek fenntarthatósági kérdések : a kezelésse l
elkülönített szerves frakció csak időszakosan hasznosítható a lerakó rekultivációk során,
hosszú távon megoldást kell találni ennek az anyagnak a más célú felhasználására .

A 2004-ben 80 ezer tonnára becsült házi komposztálás a tárca tervei szerint 2016-ra 220 eze r
tonnára nő . Ehhez hatékony szemléletformálásra és a civil szervezetek segítségével a lakosság
sikeres bevonására van szükség .

Az ISPA keretében megvalósuló projektek tervei szerint az uniós és központi forrásokbó l
épülő regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 2004-ben rendelkezésre álló 122 eze r
tonnás éves biohulladék kezel ő kapacitása 2008-ra 460 ezerre nő tt volna – viszont sok esetbe n
éppen a biohulladék kezelését szolgáló infrastruktúra elemei nem kerültek id őben kiépítésre ,
ami miatt csak részben teljesültek az elvárt fejlesztések . A Kohéziós Alapból finanszírozott ,
2007-től induló települési hulladékgazdálkodás fejlesztési projektek minden esetbe n
tartalmazzák az ártalmatlanító kapacitások mellett a szükséges biohulladék kezel ő
létesítmények megvalósítását .

El'ITESI ES BONTÁSI 1 JJLLÁDE K

Bár a nagyobb mennyiségű (általában 10-20 tonna fölötti) építési-bontási hulladék kezelésé t
2004-től miniszteri rendelet szabályozza, a hasznosítás alacsony arányú (2006-ban kb .
26%). Ennek oka többek között a hulladékkezel ő telepek nagy távolsága, a település i
hulladéklerakókban való lerakás kis költsége .

Az építési-bontási hulladékok kezelésének fejlesztésére 2004-t ől az NFT KIOP keretébe n
lehetett pályázni és támogatást 5 projekt kapott .



25. táblázat Az építési, bontási hulladékok kezelése
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A szórt azbeszttel kivitelezett épületek országos felmérése 1999 . óta folyamatosan halad .
2007 végére a lakóépületekre kiterjed ő felmérés befejeződött, az ipari- és középületek
felmérése még folyik. A lakó- és középületekben található azbeszttartalmú szigetelése k
biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának támogatására 2004-2006 között az NFT
KIOP keretében lehetett pályázni . Több azbesztmentesítési projekt is megvalósult ,
amelyekhez az önkormányzatok állami támogatást vettek igénybe . Győrben 22 000 m2 ,
Budapesten 11 000 m2 , Tatabányán pedig 5 000 m2 azbeszttartalmú vakolatot távolítottak el ,
ami együttesen több mint 20%-a a lakóépületekben felmért összes azbeszt-szigetelésnek .

Az ÚMFT regionális operatív programjaiban az azbesztmentesítés nem önáll ó
tevékenységként, hanem a rehabilitációs fejlesztések részeként jelenhet meg.



III.9 KÖRNYEZETBIZTONSÁG AKCIÓPROGRAM

A társadalmi, gazdasági tevékenységekbő l, valamint a természeti okokból fakadó rendkívül i
környezeti események megel őzése, a hatások kezelése teremti meg az ország
környezetbiztonságának alapjait . A Program indulása előtt hazánk biztonságpolitikájának
alapelveit és stratégiai feladatait már jogszabályok rögzítették . Az előre nem látható
környezeti veszély- és katasztrófa helyzetek megelőzése, az árvíz, a belvíz veszélyeztetettsé g
és az egyre gyakrabban megjelenő szélsőséges időjárási helyzetek kezelése újfajta
megközelítést igényelt, ezért indokolt volt a környezetbiztonság stratégiai szintre emelése .
Ugyancsak fejlesztésre szorulnak a széls őséges időjárási helyzetek előrejelzését, a környezeti
veszélyek azonosítását, illetve a kármegel őzést szolgáló információs rendszerek.

Magyarországon az ipari eredetű környezeti katasztrófák vonatkozásában a legnagyob b
kockázati tényezőt a nukleáris tevékenységek és a vegyipar jelentik. Már a Program
indulásakor kiemelkedő jelentőséggel bírt a nukleáris környezetbiztonság, azonban az
intézményi eredetű radioaktív hulladékok tárolásán kívül az atomer őművi hulladékok
elhelyezése még megoldásra várt . A vegyi biztonság tekintetében a Program indulásakor a
Seveso II Irányelv hazai jogrendbe történő beépítése folyamatában a jogszabályi keretek
kialakítása, a veszélyes üzemek nyilvántartásba vétele, a szükséges intézményfejlesztés é s
képzés megtörtént, valamint folyamatban volt a végrehajtáshoz szükséges biztonság i
jelentések, elemzések készítése .

A fentiekkel összefüggésben az akcióprogram intézkedései a környezeti biztonság növelését ,
a megelőzést, illetve a bekövetkezett katasztrófák következményeinek hatékony enyhítését
biztosító feltételek megteremtését célozzák .

INTÉZKEDÉSEK ÉS EREDMÉNYE K
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STRATE:GIAI KERETE K

A beszámolási időszak alatt megfigyelhető volt, hogy a környezetbiztonság megteremtése
világszerte egyre inkább nemzetbiztonsági stratégiai kérdéssé vált . Ennek megfelel ően
Magyarország feladata volt a hazai biztonsági stratégiára épül ő ágazati dokumentumok, így a
Nemzeti Biztonsági Stratégia Környezetvédelmi Ágazati Stratégiájának kidolgozása,
mely 2004-ben készült e l

TERMESZETI EREDETU SZÉLSŐSÉGES ESEMÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉ S

Magyarországon környezetbiztonsági szempontból a legjelent ősebb kockázatot az ár- és
belvíz veszélyeztetettség, valamint az aszály jelenti . A kedvezőtlen hatások az érintett
területeken jelentős anyagi károkat okoztak. Az ország lakosságának 55%-a van eltérő
mértékben árvíz- és belvízveszélynek kitéve .

Hazánkban a természeti eredetű károk közül az árvíz jelent ős szerepet tölt be. Magyarorszá g
árvizek által veszélyeztetett területe 21 088 km 2, ez az ország területének 23%-a . Az árvizek
kártételei elleni védelem céljából a múlt század közepét ő l épült ki a jelenlegi 4200 km hosszú
védműrendszer. A fővédvonalakból az épített művek (döntően töltések) hossza 3 918 km, é s
124 km az olyan magaspart, ahol nincs töltés . A védelmi rendszert árapasztók, árvíz i
szükségtározók és — a fővédvonalakon esetleg áttörő árvíz megfékezésére lokalizál ó
védvonalak teszik teljessé . A veszélyeztetett területek nagysága és az azokat mentesít ő



fővédvonalak hossza Európában egyedülálló . A védelmi rendszer kiépítettsége 2007-ben
65,6%-os volt . A védvonalak mintegy 35%-án szükséges még különböző mértékű fejlesztés
ahhoz, hogy a töltések mérete, magassági biztonsága a teljes rendszerben megfeleljen a z
előírásoknak, de a töltések magassága így is mindenütt a mértékadó árvízszint fölött van . A
nem hagyományos szerkezeti elemek közé sorolható árvízi tározók kapcsán a Cigánd-Tiszakarád i
tározó 94 millió m3 befogadó kapacitása jelentős eredménynek számít . A vízkárelhántási
művekre vonatkozó országos fejlesztési, illetve rekonstrukciós program keretében a
beszámolási időszak alatt folyamatos volt az els őrendű árvízvédelmi művek fejlesztése, a
töltések erősítése, partfal felújítás, a vízépítési nagyműtárgyak és a szivattyútelepek
rekonstrukciója (elsősorban a Tisza-völgyben) . A jégvédekezés gerincét képez ő , elöregedett
jégtörő hajópark üzemképességének biztosítása érdekében részleges felújítások történtek .

Árvíz idején a különösen veszélyes helyzetek kialakulása leginkább a Tiszára és
mellékfolyóira jellemző . Az elmúlt évtizedek tartós árhullámai, valamint a folyók felső
szakaszán tapasztalt gyors vízszintemelkedés kapcsán bebizonyosodott, hogy a biztonság
fenntartásához az árvízvédelem hagyományos szerkezet ű védelmi rendszere nem elégséges .
Figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás ezeket a jelenségeket föler ősítheti, az eddigi
„küzdelem az árvizekkel” szemlélettel szemben az „együtt élni az árvízzel” szemléletre
szükséges váltani . Azaz teret kell biztosítani a víznek, és lehetőleg minél nagyobb mértékben
visszatartani, illetve a vízhiányos helyekre vezetni . Ebbő l adódóan az árvízvédelmi biztonság
növelése érdekében az árvízszintek csökkentését a Tisza-völgyben a vízszállító képessé g
javításával és az árapasztó tározásos rendszer kialakításával célszerű megvalósítani
(1022/2003 . (III .27.) Korm. határozat) . Az új koncepcionális alapokra építve a Kormány
határozatban döntött a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) I. ütemének
megvalósításáról (1107/2003 .(XI .5 .) Korm . határozat), majd az Országgyűlés elfogadta a
program megvalósításáról szóló 2004 . évi LXVII. törvényt, mellyel Magyarország
példaértékű modellt vázolt fel . A VTT komplex program: az árvízi biztonság megteremtésé n
túlmenően lehetőséget ad az érintett térség terület- és vidékfejlesztésére, egy új típus ú
tájgazdálkodás meghonosítására és alkalmazására az árvízi tározók területén, valamint a
Tisza-menti települések infrastruktúrájának fejlesztésére is .

A megvalósítás feltételét képező régészeti feltárások, a tulajdonviszonyok rendezése ,
társadalmi egyeztetés, továbbá a finanszírozás feltételek, a műszaki tartalom, valamint az
ütemezés megváltoztatása miatt – de az eredeti koncepció megtartása mellett – szükség volt a
VTT felülvizsgálatára (1003/2007 .(I.24.) Korm. határozat), valamint a 2004 . évi LXVII .
törvény módosítására (2007 . évi CXLIX . törvény) .

A VTT program 2004-2008 közötti időszak eredményei szerint folyamatosan készültek az
árvízvédelmi beavatkozások előkészítő munkái (tervezés, hatásvizsgálatok, engedélyeztetés ,
területbiztosítás, területfejlesztési feladatok előkészítő munkái), elkészült és 2008 . november
14-én átadásra került a Cigánd-Tiszakarádi tározó, illetve megkezdődtek az árvízvédelm i
célú beruházások : a Szamos-Kraszna közi, a Nagykunsági, a Hanyi-Tiszasülyi, a Tiszaroffi
árvízi tározók és a Nagykörű i tározó I . ütemének megvalósítása . Az árvízvédelmi fejlesztésre
a központi költségvetésen kívül a KIOP nyújtott támogatást . A megvalósítás során az ágazat i
fejlesztéseket a tárcák saját hatáskörben, a saját fejlesztési forrásaikat felhasználva végezték .
Míg a KvVM hatáskörébe az árvízvédelmi fejlesztések és a természetvédelmi szemponto k
érvényesítése tartozott, addig az árapasztó tározók építési üteméhez igazodva az érintet t
településeken az infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztések megvalósítás a
(csapadékvíz elvezetés és szennyvízelvezetés -tisztítás) az ÖTM felel ősségi körébe tartozott.

2007-től az induló árvízvédelmi beruházásokhoz a fedezetet az ÚMFT KEOP biztosítja .
Külön intézkedés és forrás szerepel a KEOP-ban az állami és önkormányzati fejlesztése k
céljára. Az állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések kerete több mint 136 milliárd forint,
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míg az önkormányzati tulajdonú fejlesztések támogatására kb . 8,3 milliárd forint ál l
rendelkezésre . 2007-2013 között a tervek szerint az állami műveken a fejlesztések súlypontj a
a Tisza-völgy árvízvédelmi fejlesztése, a Vásárhelyi-terv folytatása, tekintettel arra, hogy a z
elmúlt évek árvizei is rámutatták a keleti országrész nagyobb árvízi fenyegetettségére . Ezen
túlmenően a Duna valamennyi védvonalát az előírt méretűre kell kiépíteni .

Az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése mellett 2008-ban elkezd ődtek az ország egészére
vonatkozó árvízi kockázat-becslés és térképezés előkészítő munkálatai . A KEOP
keretében finanszírozott munka célja felmérni és kezelni a jelenleg ismert, illetve a jöv őben
előrelátható potenciális árvízi kockázatokat, figyelembe véve a klímaváltozás és a jöv őbeli
terület-használati tervezés hatásait . A 2007-ben hatályba lépett EU Árvízi Irányelv szerin t
2012-ig előzetes kockázatbecslést kell végezni, amely alapján az érintett vízgy űjtőkre 2013-ig
árvízi veszély- és kockázati térképeket kell készíteni majd 2015-ig árvízi kockázatkezelés i
terveket kell összeállítani .

Az árvízvédelmi szempontok érvényesítése vízrendezési, revitalizációs, valamin t
vízvisszatartással kapcsolatos feladatok formájában a hegy- és dombvidéki területeken i s
megjelent. Az állami vízrendezési munkák közül kiemelend ő volt a Galga-patak rendezése, a
Láhn-patak revitalizácója, valamint az Által-ér levezető rendszer munkálatai . 2005-ben a
Kárpát medencét elárasztó rendkívüli esőzések 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 ellen i
védekezés az önkormányzatok, a katasztrófavédelem, a vízügy és a területi szervek szoro s
együttműködését kívánta.

2007-ben kidolgozásra került a hegy- és dombvidéki tározók építési és rekonstrukciós
programja, mely javaslatot adott a hegy- és dombvidéki vízgyűjtőkön létesíthető állami
tulajdonban lévő vízfolyásokon, a tározási lehetőségekre, illetve a meglévő tározók
rekonstrukciójára. A program-tervezett megvalósítását elsősorban a finanszírozási kérdése k
megoldatlansága akadályozza . A hegy- és dombvidéki vízrendezéssel, a hegy- és dombvidék i
tározókkal kapcsolatos feladatok, valamint a belterületi vízrendezési feladatok fokozatosan a z
UMFT Regionális Operatív Programok keretében valósulnak meg .

Nemcsak az árvízvédekezésben, hanem a belvízkezelés területén is szükséges a
szemléletváltás . Mivel Magyarország a Kárpát-medence legmélyebb, döntően alföldi részén
helyezkedik el, a rendkívül kis magasságkülönbségek, a medence jelleg ű elhelyezkedés és a
rossz vízgazdálkodási talajok kedveznek a belvíz időszakos megjelenésének . A síkvidék
belvíz-veszélyeztetettségét a környezeti adottságokon kívül az emberi eredetű tényezők is
befolyásolják .

Az 1990-es évekre kiépült rendszer 46,7 ezer km hosszú csatornahálózatból áll, melyne k
fajlagos vízlevezető-képessége (10-78 1/s/km2) és súlyozott területi átlaga (27,2 1/s/k m2) 2000
óta nem változott (Forrás: KvVM). 2003-2008 során a síkvidéki vízrendezés keretében
belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciós munkáira, kisebb volumenben kism űtárgyak
javítására, valamint csatorna rekonstrukcióra került sor. A források jelentős csökkenése miatt
a szükséges síkvidéki rekonstrukciós munkák megvalósítása jelent ős késést mutatott. A térségi
vízpótló és elosztó rendszerek fejlesztése keretében folytatódtak a Hajdúhátsági Többcél ú
Vízgazdálkodási Rendszer fejlesztési feladatai .

A belvíz-védekezés terén új koncepció alakult ki, melynek lényege a vízelvezetésrő l a
belvízgazdálkodásra való áttérés (a belterületek elsődleges védelme mellett racionáli s
földhasználat kialakítása a gazdaságos mezőgazdasági termelés biztosítása és a vizes
élőhelyek rekonstrukciója, a vizek visszatartása, az ökológiai vízigény kielégítése érdekében) .



2006-tól a régiók feladata a térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztésére, rehabilitációjár a
fordítható EU-s pályázati források szétosztása, melyhez kapcsolódva a KÖVÍZIG-ek számos
projektet nyújtottak be .

A belvízvédelem és a helyi vízkár-elhárítás a síkvidéki területeken kiemelked ő fontosságú,
ugyanakkor a klímaváltozás következtében a széls őséges helyzetek gyakorisága fokozódhat,
ezért fel kell készülni az aszályos időszakok növekvő előfordulására is . A 2009-2014-e s
időszak egyik kiemelt feladata továbbra is a belvízrendszerek komplex fejlesztése, a másik az
aszály okozta kedvezőtlen változások megállítása, mérséklése . Ennek egyik eszköze a
vízkészletek helyben tartása (víztározás, vízvisszatartás pl . a Duna-Tisza közén), másik
lehetséges módszere a vízátvezetés a vízhiányos térségekbe, melyeknek a mai elvárásoknak
megfelelően több célt kell szolgálnia (ökológiai-, öntözési-, jóléti-, természetvédelm i
vízigények) . Ehhez jó példaként szolgálnak a Debrecen és a Jászság térségébe n
megvalósítandó többcélú vízpótló rendszerek.

2003-2008 között a biztonságunkat veszélyeztető természeti eredetű szélsőséges események
közül az árvíz, belvíz, aszály megjelenésén túl jelent ős számban fordultak el ő szélsőséges
időjárási helyzetek (szélvihar, felhőszakadás, jégeső , sárlavina, tüzek) . A szélsőséges
időjárási események feltételezhetően az éghajlatváltozás miatt növekv ő gyakorisága
felhívja a figyelmet az előrejelző és kármegel őző rendszerek továbbfejlesztésének
fontosságára. A hagyományos vízrajzi észlelőhálózatok fejlesztésének egyik fő iránya az
automatizálás . Ennek keretében kezdődött meg 2007 elején az Országos Meteorológia i
Szolgálat és a Vízügyi Szolgálat párhuzamosan működtetett hidrometeorológiai
észlelőhálózatából egy közös érdekeltségű, jelentős arányban automatizált észlelőhálózat
létrehozásának tervezése . A kiindulási helyzet szerint az OMSZ 103 állomáson, a Vízügyi
Szolgálat 59 állomáson végez automatizált meteorológiai méréseket . A KvVM
kezdeményezésére, a VKKI szakmai vezetésével és koordinálásával, az OMSZ és a VITUKI
szakmai részvételével és támogatásával a feladat végrehajtása a beszámolási id őszakban
(2007-ben és 2008-ban) folyamatosan történt. Ennek részeként a VKKI 2008 júliusában a
KEOP-2.2.2 pályázaton belül pályázatot nyújtott be a közös érdekeltségű hidrometeorológiai
észlelőhálózat automatizálására . A hidrometeorológiai észlelőhálózat fejlesztésével
biztosítható, hogy a vízkárelhárítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok megoldásáho z
elegendően sűrű és megbízható adatok álljanak rendelkezésre

Pályázati rendszer keretében az önkormányzatok központi és EU támogatást igényelhettek a
pincerendszerek omlásából, valamint a természetes partfalak mozgásából é s
földcsuszamlásokból adódó veszélyhelyzetek elhárítására .

IPARI BALESETEK. És KÖRNYEZETBIZTONSÁ G

A természeti eredetű károk megelőzésén, kezelésén kívül az NKP-II fokozott figyelemmel
kísérte a „civilizációs” katasztrófák környezetbiztonsági intézkedéseinek megvalósítását .

A veszélyes anyagok életciklusának bármely fázisa magában hordozza a súlyos ipari
balesetek, rendkívüli események kockázatát . Az Országos Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság
az európai környezetvédelmi joganyag részét képez ő Seveso II . Irányelv (a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellen őrzéséről szóló 96/82/EK Tanács i
Irányelv) átvételét a Program indulása előtt megkezdte, mellyel kapcsolatban kidolgozásr a
került a Seveso II . Irányelvnek megfelelő szabályozás . Az OKF célirányosan, tervszer űen és
időarányosan teljesítette az intézményfejlesztési és a hatósági kötelezettségeit is . A hazai
szabályozásnak (Katasztrófavédelmi törvény) eleget téve benyújtásra kerültek a már üzemelő
alsó és a felső küszöbértékű veszélyes üzemek biztonsági jelentései és elemzései . (2007-ben
Magyarországon 87 alsó és 60 fels ő küszöbértékű veszélyes ipari üzemet tartottak nyilván,



amely a 2003 . évi állapothoz képest növekedést jelent .) A biztonsági jelentésekre ,
elemzésekre építve a veszélyhelyzetek elhárítására bels ő védelmi tervek készültek . A leszűrt
eredményeket a települések külső védelmi tervei, a lakossági tájékoztatók és a
településrendezési tervek tartalmazták . A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesete k
elleni védekezésrő l szóló 18/2006 . (I.26.) Korm. rendeletnek eleget téve készültek el a felső
küszöbértékű veszélyes ipari üzem által veszélyeztetett településeken a lakossági tájékoztató
kiadványok.

2004-ben megkezdődött a Seveso II . Irányelv módosításának (az Európai Parlament és a
Tanács 2003/105/EK Irányelve) hazai jogrendbe történő beépítése, a hatálya alá eső veszélyes
üzemek környezetében a vegyi monitoring és lakossági riasztó rendszer kiépítése . Hatéve s
projekt első fázisaként 2006-ban elkészült a veszélyes ipari üzemek környezetében létesül ő
Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
alrendszere . 2008-ban Tolna és Csongrád megye, valamint a főváros területén folytatódott a
rendszer kiépítése. A katasztrófavédelmi szervezetek vegyi felderítő és monitorozó
képességének fokozása érdekében sor került a Veszélyhelyzeti Felderít ő Csoportok
gépjárműveinek fejlesztésére is .

A vegyi anyagok gyártásának, alkalmazásának, felhasználásának elengedhetetlenül szüksége s
része a szállítás. Magyarországon a veszélyes áruk szállításának szabályozása a korszer ű
nemzetközi gyakorlathoz igazodik és a megelőzést szolgálja. Az országban a Rotterdam i
Egyezmény által el őírt kontroll működik, az országhatáron áthaladó, ismeretlennek min ősülő
anyagok laboratóriumi azonosításának feltételei rendelkezésre állnak .

A közúti szállítás biztonságának növelése érdekében 2003-2008 között a megye i
katasztrófavédelmi igazgatóságok — a megyei közlekedési felügyeletekkel, a rendőrséggel,
illetve a vámhatósággal egyeztetve — folyamatosan ellenőrizték a veszélyes árut szállító közúti
járműveket, továbbá részt vettek az egyes veszélyes árukat szállító közúti járm űvek
útvonalának kijelölésében (a 122/1989 . (XII .5 .) MT rendelet alapján). A szállítmányok
útvonalának kijelölése révén csökkent a lakosságot veszélyeztető hatások bekövetkezés i
valószínűsége .

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek és a környezet-károsító cselekmények
megelőzését szolgálta a BM és a KvVM szervezésében 2005-t ő l tartott „zöldkommandós ”
regionális akciósorozat. Az akciósorozatban a hatóságok telephelyi és közúti ellen őrzéseket
végeztek. A hét régióban történt 291 db telephelyi ellen őrzés során kizárólag Csongrá d
megyében került sor egy hulladékéget ő kazán működtetésének felfüggesztésére . A régiók
területén a közúti ellen őrzéseket a közlekedésbiztonságra, a környezetvédelemre, a z
üzemeltetésre, a vezetői pihenőidőre, valamint az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közút i
Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírások betartására vonatkozóan folytattak . A
közúti ellenőrzések keretében az 505 ADR-es gépjárműnél a tapasztalt hiányosságo k
szankcionálására 132, míg a közúti közlekedés biztonsága területén végzett ellenőrzések sorá n
6390 közúti gépjárműnél 1458 alkalommal tettek intézkedéseket .

A Zöld Kommandó akciósorozat 2007-ben az illegális hulladéklerakók ellen lépett fel . Az
ellenőrzések alapján az esetek több mint felében volt szükség a hatóság fellépésére . Az
akciósorozat során külterületen 394 esetben, természetvédelmi területen 21, vízvédelmi
szempontból érzékeny területen pedig 81 esetben tártak fel elhagyott hulladékot . A feltárt
hulladék jellegét tekintve dönt ően kevert települési hulladék, illetve építési és bontási
törmelék volt. Veszélyes hulladék feltárására 44 esetben került sor .

2008-ban meger ősített létszámmal folytatódott a Zöld Kommandó akciósorozat, mely ezúttal
a színesfém-hulladék begy űjtést ellenőrizte. Az akciók célja az illegális begyűjtés
visszaszorítása, valamint az engedéllyel rendelkező színesfém begyűjtők fokozott ellenőrzése.



A társhatóságokkal együtt a Zöld Kommandó kiemelt ellen őrzések során vizsgálta az illegáli s
színesfém lerakatok, illegális hulladékkezelők, a hulladék leadók, valamint az autóbontók
működését. Sor került továbbá egy-egy iparág átfogó ellenőrzésére is, így például a
felületkezeléssel (galvanizálás) foglalkozó vállalkozásokra .

A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása terén fontos feladat a hazánkat
veszélyeztet ő külföldi eredetű tevékenységek, illetve az alkalmazott joggyakorlat
feltérképezése, a kockázatok csökkentése, a problémák kezelése . Ezt segítették a szomszédos
országokkal folytatott kétoldalú együttműködések, illetve konferenciák, melyek érdemi
javaslatokat fogalmaztak meg a környezetbiztonság problémakörének valamennyi területére .

NUKLEÁRIS KÖRNYEZETBIZTONSÁ G

Magyarországon a környezetbiztonság egyik kiemelt területe a nukleári s
környezetbiztonság . Ennek megfelelően 2003-2008 között folyamatos volt a kiégett
nukleáris üzemanyagok és más radioaktív anyagok kezelésének és véglege s
elhelyezésének megoldását előirányzó program végrehajtása, melyhez az Országos
Atomenergia Hivatal kezelésében lév ő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap nyújtot t
támogatást .

A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak hosszú távú,
biztonságos elhelyezése a Bátaapátiban létesülő hulladéklerakó révén valósul meg. Az
Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulásának előfeltételeként (85/2005. (XI. 23 .) OGY
határozat) a 2005-ben szervezett népszavazáson a lakosság 91%-a támogatta a tároló
megépítését. Ezt követően megkezdődtek a felszín alatti és a felszíni létesítmények
kivitelezési munkái . 2007-ben befejeződött az épületek alapozása. 2008-ban átadták a
Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló (NRHT) ideiglenes tárolásra alkalmas felszíni
létesítményét. A végleges elhelyezés 2010-tő l lesz megoldható, amikor elkészülnek a tartó s
elhelyezéshez szükséges első kamrák .

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) létesítmény feladata
az intézményi eredetű radioaktív hulladékok átvétele és elhelyezése volt . Az RHFT az ország
egyetlen működő radioaktív hulladéktárolója, mely az egész országra kiterjed ően nyújtj a
szolgáltatásait. A tároló 25 év óta megbízhatóan és biztonságosan üzemel . A program
keretében 2007-ben folytatódtak a térfogat felszabadító tevékenységek, melyek keretében so r
került bizonyos hosszú élettartamú hulladékok visszanyerésére a tárolóból .

Hazánkban a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére nyújt lehetőséget a Mecsek
térségében talált agyagtartalmú kőzet (bodai aleurolit), amely alkalmasnak mutatkozik nag y
aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére. A nagy aktivitású és hosszú élettartamú
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére létrehozott Kutatási Program 2003 . évi
jóváhagyását követően megkezdődtek a kutatások, mélyfúrás, sekélyfúrások, és kutatóárko k
létesültek. A Kutatási Program végrehajtása azonban a tervezetthez képest 2005-ben lelassul t
és a költségvetés által biztosított összeg 2007-ben is csak nagyon szűk program végrehajtását
tette lehetővé. A nagy aktivitású hulladéktároló projekthez szorosan kapcsolódik a Paks i
Atomerőmű leszerelésével kapcsolatos mérnöki előkészítő tevékenységek programja .

Az atomerőmű kiégett fűtőelemeit 50 éves átmeneti tárolásra befogadó Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója (KKÁT) 2003-2008 során folyamatosan bővült . 2007-ben befejeződtek a
létesítmény II . ütemének kivitelezési munkái . 2008-ban folyamatosan készült a Biztonsági
Jelentés és kerültek beszerzésre az üzemeltetési engedélyek . A tárolt kiégett fűtőelemek
száma 2007-ben elérte az 5000 darabot .



KÉMIAI KÖRNYEZETBIZTONSÁ G

Magyarországon környezetbiztonsági szempontból a vegyipar is komoly kockázati tényez ő .
Bár 2007-ben a korábbi évekhez képest az ágazat fejlődése elmaradt az ipar átlagától ,
azonban teljesítménye és nemzetgazdasági súlya továbbra is meghatározó maradt (az ipari
termelés 16,4%-a) (Forrás: Magyar Vegyipari Szövetség 2007. évi jelentése) . A vegyipar
nagyobb része 3 térségre lokalizálódik (Budapest, Miskolc-Kazincbarcika-Tiszaújváros ,
Balatonfűzfő-Inota-Várpalota) . A vegyi anyagok gyártása, szállítása egy-egy régióban
akkumulálódik .

A vegyiparban az elmúlt 5-8 év során kialakult az adatszolgáltatás, az adatfeldolgozás, a
tájékoztatás infrastruktúrája és mechanizmusa, valamint jelentősen fejlődött a technikai
infrastruktúra és meghatározóvá vált a nemzetközi szervezetekkel való hatékony információ-
csere, együttműködés . A kémiai kockázat a gyártási technológiák korszer űsítésével, új
eljárások bevezetésével, illetve a hulladékok jogszabályi feltételeknek megfelel ő kezeléséve l
csökkenthető .

A kémiai biztonsággal összefüggő feladatok koordinálását az Országos Kémiai Biztonsági
Intézet látta el . A biocid termékekkel és a REACH rendelet következtében a vegyi anyagokka l
kapcsolatos megnövekedett hatósági feladatok ellátása érdekében az Országos Tisztif őorvosi
Hivatalban 2008-ban létszámfejlesztésre került sor. A gazdálkodó szervezetek jelentős
forrásokat fordítottak a kémiai biztonsággal kapcsolatos tárgyi feltételek fejlesztésére, a
biztonságos tárolási feltételek megteremtésére .

A REACH rendelet az Európai Unió valamennyi tagállamban, így Magyarországon i s
közvetlen alkalmazandó . A jogszabály által kötelezett ipari szerepl őknek, így alapvetően a
vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak és továbbfelhasználóknak hazánkban is eleget kel l
tenniük a rendelet el ő írásainak, mivel a rendelet nem csak a szigorú értelemben vett vegyipar i
szereplő ire vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl . építő ipar, műanyagipar,
elektronikai cikkek gyártói stb .) is, ha tevékenységük során a rendelet értelmében vegy i
anyagnak minősülő anyagot gyártanak, importálnak, vagy használnak fel. Ennek megfelelően
kijelölésre került az OKBI keretében működő REACH Nemzetközi Kompetens Hatóság .

A biocid hatóanyagokkal kapcsolatos kompetens hatósági feladatokat az ÁNTSZ Országo s
Tisztifőorvosi Hivatalán belül működő Biocid Kompetens Hatóság látja el .

A Program indulása előtti években, különösen a 2000. évtől tapasztalható volt a
növényvédőszer-felhasználás évről évre történő növekedése . Ebből adódóan az NKP-II a
környezeti kockázat csökkentése érdekében figyelemmel kísérte a környezetbarát
növényvédőszerek és alkalmazások használatából adódó változásokat . A 2003-2007 között
tapasztalt folyamatos növényvédőszer-felhasználás növekedés pedig indokolttá tette a
környezetet kevésbé terhelő növényvédőszerek felhasználásának ösztönzését . Ennek
megfelelően az agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban felhasználható, illetve tiltot t
hatóanyagok körének meghatározásához környezetvédelmi szempontból speciális értékelési -
és szempont-rendszer került kidolgozásra, melynek éves felülvizsgálata és frissítés e
megtörtént. A Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok évről évre elvégezték a
növényvédőszerek hatóanyag maradékára és a termésnövelő anyagokból származó toxikus
vegyianyag-tartalomra vonatkozó vizsgálatokat . A növényi termékekben a növényvédőszer
maradék ellenőrzését a növényvédelmi hatóság 2007-ben a vizsgált hatóanyagkör növeléséve l
tovább szigorította . Az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer keretébe n
folyamatos volt a környezetkímélő növényvédőszer felhasználás monitoring adataina k
feldolgozása .



Összességében elmondható, hogy az emberre és a környezetre káros növényvédőszerek
vonatkozásában folyamatosan javult a helyzet a beszámolási id őszak alatt . A klórozott
szénhidrogén alapú, perzisztens növényvédőszerek mindegyike már a múlté . A vízszennyező
triazinok (élen az atrazinnal) hazánkban is végleg visszavonásra kerültek 2007-ben .

Az NKP-II-ben szereplő célkitűzés — az 1999-ben felhasznált, környezetre, humánegészségr e
veszélyes készítmények 20%-os csökkentése — 2008-ra teljesült. Az uniós engedélyezés
szigorodása folytán a mérgez ő és szennyező készítmények nagy részének engedélye
visszavonásra került, és a falhasználásukat új, kevésbé kockázatos készítmények váltják fel .
Meg kell jegyezni azonban, hogy az éves növényvédőszer forgalom alakulása nem tükrözheti
a kockázatcsökkenést, mivel az uniós felülvizsgálat során a kockázatos hatóanyagok
készítményei folyamatosan kerülnek visszavonásra .

MONITOROZÓ ÉS ELÓRE.TELZÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉS E

A tájékoztatás, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, a megel őzés, valamint a védekezé s
szempontjából kiemelt fontosságú a korszerű, pontos, naprakész információszolgáltatás . A
környezetbiztonsági, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátásához, az orszá g
potenciális veszélyforrásairól a Környezetbiztonsági Információs Rendszer szolgáltat
információt . A beszámolási időszak alatt jelentősen bővült és korszerűsödött az adatbázis . A
KvVM honlapján magyar és angol nyelven elérhető a Környezetbiztonsági Információs
Rendszer (KBIR-WEB) (http://kbir.kvvm.hu) .

Jelentős előrelépés történt a környezeti monitorozó- és előrejelző információs rendszerek
fejlesztése terén: Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellen őrző Rendszer, Országos
Sugárfigyelő , Jelző- és Ellenőrző Rendszer, az ország keleti határvizein (Szamos, Hernád ,
Berettyó) létesült három automata vízmin őség-vizsgáló állomás, az árvízi előrejelző rendsze r
fejlesztéséhez kapcsolódóan Técsőn (Ukrajna) automata monitor állomás, vízkárelhántás i
információs rendszer, PIAC-05 Nemzeti Központ, NAVINFO Rádiós és Infokommunikáció s
Rendszer, nukleárisbaleset-elhárítási információs rendszer, Ipari Katasztrófa-elhárítás i
Rendszer. Az Integrált Katasztrófavédelmi Információs Rendszer (IKIR) m űködtetése révé n
lehetővé vált a Magyarországon bejegyzett gazdálkodók kezelésében lév ő veszélyes anyago k
mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása, jogszabályi el őírás alapján.



A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK FTNANSZÍR©Z

Az NKP-II egyes tematikus akcióprogramjai végrehajtásának finanszírozása több forrásbó l
valósult meg :

— a központi kormányzat NKP-II céljait szolgáló 2003-2008 . évi ráfordításai ,

- az EU támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás ,
— a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok ráfordításai .

Az NKP-II 2003-2008 . évben megvalósult központi költségvetési ráfordításait az S . ábra és a
26. táblázat foglalja össze. A kilenc tematikus akcióprogramot azok sorszáma jelöli .

Az NKP-II céljait szolgáló 2003-2008. évben felhasznált összes központi költségvetésb ől
származó forrás (azaz az EU támogatás és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás ,
valamint a központi kormányzat által biztosított források összesen) minteg y
1 218 milliárd Ft volt. A források közel fele két akcióprogram intézkedéseine k
megvalósításához járult hozzá: a Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogra m
(27,7%, 338 milliárd Ft) és az Éghajlatváltozás akcióprogram (17,5%, 213,1 milliárd Ft) .
10%-nál nagyobb volt a részesedése a Vidéki környezetmin őség (14,1%), a Város i
környezetminőség (13,3%) és a Környezetbiztonság (12,8%) akcióprogramoknak.

A 10%-os arányt még a Hulladékgazdálkodás (7,8%) akcióprogram ráfordításai közelítetté k
meg .

5. ábra: Az NKP-II tematikus akcióprogramjainak ráfordításai, központi költségvetés, 2003-2008 1
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A Városi környezetmin őség akcióprogramnál szereplő forrás értékelésekor figyelembe kel l
venni, hogy a városi környezet minőségének, a városlakók életminőségének javítását
közvetlen vagy közvetett formában szolgáló intézkedések csaknem valamennyi tematiku s
akcióprogramban megtalálhatók . Lényeges hangsúlyozni továbbá, hogy a jelenté s
elsődlegesen a kormányzati szervek, illetve a központi költségvetés ráfordításait mutatja be ,
és nem tartalmazza teljes körben az önkormányzatok helyi kezdeményezésű saját, vagy egyéb
forrásokból megvalósított projektjeit .

26 . táblázat: Az NKP-II központi költségvetési ráfordításai, 2003-200 8
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*Központi költségvetés = EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányzat .

A beszámolási időszak hat éve alatt jelentősen módosult a finanszírozási struktúra . 2003-2004
között az összes ráfordításból leginkább a csak hazai forrásból megvalósuló központ i
kormányzati ráfordításoknak volt meghatározó szerepük (88%) . A 2005-2006 között i
időszakban az EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás részaránya közelít őleg
megegyezett a központi kormányzat kiadásainak részarányával (50%) . Az utolsó két évben a z
EU támogatás és hazai társfinanszírozás dominanciája volt jellemz ő (64%), a Program telje s
időtartamára vonatkozóan az EU támogatás és hazai költségvetési társfinanszírozás, valamin t
a csak hazai forrásból megvalósuló központi kormányzati ráfordítás közel azonos mérték ű
volt .

Az EU támogatások és a hazai társfinanszírozás keretében a legtöbb forrás a vidéki
környezetminőség és a vizeink védelme akcióprogramokra jutott . A támogatás meghatároz ó
része egyúttal más akcióprogramokat is érintett, azokon belül az alábbi témaköröket :

— 2. TAP : megújuló energiaforrások felhasználása; energiahatékonyság megvalósítása ;
vasúti vonalak rekonstrukciója ; kombinált közlekedési módok, vízi szállítás és kiköt ők
fejlesztése ;



— 3. TAP: ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása ; élelmiszerbiztonság javítása;

— 4. TAP: városi területek rehabilitációja ; településeket elkerül ő utak építése; kerékpárút
hálózat fejlesztése; városi és agglomerációs tömegközlekedés fejlesztése ; építészeti és
műemléki értékek védelme ;

— 5 . TAP : NATURA 2000 területek fenntartása ;

— 6. TAP : agrár-környezetgazdálkodás; erdő telepítés ;

— 7. TAP : szennyvíz-elvezetés és —tisztítás ; kármentesítés ;

— 8 . TAP : regionális települési szilárdhulladék begy űjtő-kezelő rendszerek létrehozása;

— 9 TAP : Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése; vízkárelhárítás .

A központi kormányzat legtöbb ráfordítása a vizeink védelmét és fenntartható használatá t
szolgálta. A 9 tematikus akcióprogramon belül az alábbi témakörök részesültek még kiemelt
támogatásban :

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

- 3 . TAP: biológiai allergének csökkentése; ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása ;

4. TAP: településeket elkerülő utak építése; kerékpárút hálózat fejlesztése ; közlekedés i
tarifaközösség működtetése; települési vízrendezés ;

- 6. TAP : erdőtelepítés ;

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

9. TAP: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése ; vízkárelhárítási művek fenntartása; kiégett
nukleáris üzemanyagok és más radioaktív hulladékok kezelése .

A Környezettudatosság növelése, valamint a Biológiai sokféleség védelme és tájvédele m
akcióprogramokban szereplő feladatok megvalósítását szolgáló központi költségvetés i
ráfordítások értéke a beszámolási időszak alatt mindvégig nagyon alacsony maradt (1-2%) .

Az NKP-II központi költségvetési forrásból fedezendő hatéves időtartamra becsül t
költségigénye 2 100 milliárd Ft volt . Ebből 900 milliárd Ft a közvetlen környezetvédelm i
beruházás, 800 milliárd Ft a közvetett beruházás, 400 milliárd Ft pedig a m űködési jellegű
kiadás (27. táblázat) .

A közvetlen és a közvetett környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatosan meg kell említeni ,
hogy az NKP-II-ben szereplő és a KSH által gyűjtött és publikált (Környezetvédelmi
ráfordítások és környezetvédelmi ipar) környezetvédelmi ráfordítások tartalma eltér
egymástól . Az NKP-II-ben a közvetlen környezetvédelmi beruházások között szerepeltetjük a
környezeti terhelések, kibocsátások megelőzését, csökkentését célzó fejlesztéseket, az E U
környezetvédelmi joganyagában szereplő és EU forrásból környezetvédelmi támogatásban
részesülő szakterületeket, valamint a környezetbiztonság növelését szolgáló ráfordításokat . Az
NKP-II közvetett környezetvédelmi fejlesztései statisztikailag nem tartoznak a
környezetvédelmi beruházásokhoz, azonban számottevő pozitív környezeti hatásuk van (pl . az
energia- vagy nyersanyag-takarékos berendezésekbe történ ő beruházások, tömegközlekedés
fejlesztése) . A közvetett környezetvédelmi fejlesztések olyan (általában nyereséges é s
produktív) beruházások, melyeknek a környezeti teljesítmény javulás csak járuléko s
mellékterméke . Az NKP-II-ben az egyéb kiadások között szerepelnek a működtetés



(intézményfejlesztés) kiadásai, a szemléletformálás, a K+F, információs rendszer é s
monitoring működtetése, a kommunikáció, oktatás, tervezés, programozás, jogszabályalkotá s
ráfordításai .

Az NKP-II 2003-2008 közötti időszakában tervezett és megvalósult központi költségvetés i
ráfordításokat (EU és hazai költségvetési társfinanszírozás + központi kormányzat) a
27. táblázat mutatja .

27 . táblázat: Az NKP-II központi költségvetés ráfordításainak megoszlása, millió F t
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A teljesítés aránya a ter v
%-ban

900 000

1 272 551
f

*A közvetlen és közvetett beruházások 2007: évi árszinten való meghatározása az évenkénti beruházás i
ár-indexszel, az egyéb ráfordítások az évenkénti fogyasztói áríndexszel (KSH) kalkulálva.

**A 2008-as ráfordítások és indexek becsült, várható értékek .

***K+F, intézményi m űködés, szemléletformálás, oktatás, információs-rendszer m űködtetése.

A Program tényleges ráfordításai a tervezett ráfordítások 50%-át teszik ki, ezen belül a
közvetlen és a közvetett környezetvédelmi beruházások hasonló szinten közelítik az
előzetesen számított értéket . A pénzügyi teljesítésben mutatkozó elmaradásnál több tényez ő t
kell figyelembe venni . A Program tervezésének időszakában még csak el őzetes becslések
álltak rendelkezésre az EU források mértékére (az EU új pénzügyi perspektívája időközben
újult meg), a beruházások megvalósítására és pénzügyi ütemezésére (számos esetben a
megfelelő előkészítés időigényessége miatt a beruházások megvalósítása elhúzódott, az NKP
viszont csak a tényleges teljesítést veszi figyelembe), illetve egyes feladatoknál nagyob b
állami támogatási résszel terveztek, amik egy részét főleg gazdálkodói forrásokból meg
lehetett valósítani kevesebb állami segítséggel (pl . levegőszennyezés csökkentése iparnál). Az
előzőek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a Jelentés alapvet ően a tárcák
tájékoztatóira, az általuk megadott szakmai és pénzügyi információkra épül . Számos olyan
feladat, illetve ahhoz kapcsolódó ráfordítás volt, amelyet nem tudtak elkülönítetten bemutatni .
Különösen igaz volt ez a m űködési jellegű kiadásokra, amelyet az NKP-II az egyéb
ráfordítások között mutat be. A célok elérését szolgáló ráfordítások között meg kell még
említeni a lakossági, önkormányzati és gazdálkodói ráfordításokat is, amelyeket nem csupán a
központi költségvetési támogatások kiegészítéséhez biztosítottak, hanem számo s
kizárólagosan saját forrásból megvalósított intézkedésre is sor került (ezek pénzügy i
vonatkozásairól azonban nincs teljes körű , részletes adatgyűjtés) .



Összefoglalóan ugyanakkor azt lehet megállapítani, hogy a fő cél, azaz a
környezetállapot javítása több tényez ő tekintetében eredményes volt . Ez azzal a
környezetpolitikai céllal is magyarázható, hogy a jogharmonizáció és egyéb horizontáli s
eszközök révén számos területen igen költséghatékony eszközökkel sikerült előrelépést
elérni.

A megalapozó számítások szerint a közvetlen környezetvédelmi ráfordítások hatéves
időtartamra vonatkozó értéke a 2002 . évi árszinten 900 milliárd Ft (terv). A közvetlen
ráfordítások értéke a hat év alatt 631 milliárd Ft-ot ért el . A közvetlen beruházások hatéves
teljesítése az előzetesen számított összeg 59,1%-a . A közvetlen környezetvédelmi
beruházások és a GDP aránya a következ őképpen alakult :

28 . táblázat : A közvetlen környezetvédelmi beruházások és a GDP aránya, %

*Becsült adat.

Az NKP-II el őzetes becslése szerint a közvetlen környezetvédelmi ráfordítások
költségvetési kiadásai a GDP mintegy 0,6%-át teszik ki a Program elején, 2008-ban pedi g
elérik az 1%-ot. A tényadatok azt mutatják, hogy a Program időszakában ez a mutató 0,35-
0,44% között mozgott. Komoly mértékű javulás következett be 2006-ra, amikor a közvetlen
környezetvédelmi beruházások a GDP 0,59%-át tették ki . (28. táblázat) .

A központi költségvetésbő l a közvetett beruházásokra fordítandó összeg a megalapoz ó
számítások szerint a 6 év alatt 2002. évi árszinten mintegy 800 milliárd Ft-ot tesz ki (terv) . A
közvetett beruházások hatéves teljesítése az el őzetesen számított hatéves összeg 56,9%-át érte el .

Az előzetes számítások szerint hat év alatt az egyéb, működési jellegű intézkedések
400 milliárd Ft értékben valósulnak meg . A rendelkezésre álló adatok alapján kimutatható
hatéves teljesítés az előzetesen számított érték 19,8%-a, az „elmaradás” azonban jelent ő s
mértékben módszertani okokra vezethet ő vissza. A terv a központi költségvetési szerve k
működési kiadásaival is számolt, de ezek tényleges alakulásának felmérésére csak
korlátozottan volt lehetőség. További módszertani ok, hogy a működési költségek nem
minden esetben különíthet ők el .

Az NKP-II finanszírozási struktúrájára vonatkozó megalapozó számítások magukba n
foglalták a kormányzaton kívüli jövedelemtulajdonosok (önkormányzatok, gazdálkodók ,
háztartások) tervezett ráfordítási arányát is . A végrehajtás hatéves időszaka alatt azonban eze k
teljes körű felmérése az adatok meghatározott struktúrában való rendelkezésre állásának
hiánya miatt nehézségekbe ütközött . Ebbő l adódóan a teljesebb körű tájékoztatás érdekében a
környezetvédelmi beruházások alakulásának értékelése a rendelkezésre álló statisztikai
adatok (KSH) alapján is elkészült (29. táblázat) . Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy
számos különbség van a környezetvédelmi beruházás fogalmának NKP-II és KSH szerint i
értelmezésében :

— Míg a KSH beruházási adatai tartalmazzák pl . a pótlási és rekonstrukciós jellegű
kiadásokat, az NKP-II alapvet ően 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 álta l
ösztönzött fejlesztéseket kezeli .

29 . táblázat: Környezetvédelmi beruházások alakulása, 2002-2007, millió Ft
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*A KSH beruházási árindex adataival számolva .
Forrás : KSH Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar .

A környezetvédelmi beruházások reálértéke 2002-ről 2006-ra jelentősen, közel 20%-kal
nőtt. A növekedést az integrált (megel őző) környezetvédelmi beruházások ugrásszerű
fejlődése eredményezte, melyek összege több mint 2,5-szeresére n ő tt . 2007-ben viszont mind
a közvetlen, mind az integrált beruházások értéke a kiinduló 2002 . évi szintre esett vissza ,
melynek hátterében a közigazgatásban végrehajtott beruházások csökkenése áll . A KSH
szerinti környezetvédelmi beruházások GDP-hez viszonyított aránya az NKP-II éveinek
többségében viszonylag stabilan, 0,85% körül alakult, kiugró értéket 2005-ben mutatot t
(0,92%).

Az NKP-II egészében a beruházások beruházók (megvalósítók) szerinti összetételének arány a
és a gazdálkodók által megvalósított fejlesztések forrásösszetétele változó volt . A
közigazgatás környezetvédelmi beruházásai 2002-2006 között voltak a legmagasabbak (71 -
115 milliárd Ft között alakultak) . A közigazgatáson kívüli gazdasági ágak környezetvédelm i
beruházásainak értéke folyó áron számolva 2006 kivételével egyenletesen nőtt, 2007-ben az
induló szint mintegy 2,5-szerese volt .

Összességében sikerült megvalósítani azt a célt, hogy az államháztartási források mellet t
egyre meghatározóbbá váljon a gazdálkodók szerepvállalása . Ezt részben az NKP-II évei alat t
— az EU jogszabályokkal összhangban — meghozott környezetvédelmi jogszabályoknak val ó
megfelelés kényszerítette ki (a szennyező fizet elv széleskörű alkalmazása) .



30. táblázat : A környezetvédelmi beruházások szakterületi megoszlása, %

Forrás: KSH Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar

A környezetvédelmi beruházások szakterületi arányai alapján két terület — szennyvízkezelés ,
levegőtisztaság védelme — részesedése volt meghatározó az NKP-II időszakában (átlagosan a
beruházások 60%-a). A beruházások átlagosan 24%-át hulladékkezelésre, illetve a talaj é s
felszín alatti vizek védelmére fordították . (30. táblázat) . A települési közszolgáltatáso k
(ivóvíz, szennyvíz, hulladék) fejlesztését szolgáló beruházások el őkészítése során a jövőben
nagyobb figyelmet kell fordítani a környezeti szempontok figyelembevétele mellett a
költséghatékonyság érvényesítésére (amely magában foglalja a működtetés költségeine k
számbavételét is) .



I . AZ EURÓPAI UNIb KÖRNYEZETVÉDELMI JOGALKOTÁSA, 2003- ..2008

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008 . december 16.) a vízpolitika területé n
a környezetminőségi elő írásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a
86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követ ő hatályon kívül helyezéséről, valamint a
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve az elemekrő l és akkumulátorokról szól ó
2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történ ő
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008 . november 19 .) a hulladékokról és
egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérő l
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008 . június 17.) a tengeri
környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelm i
stratégiáról szóló keretirányelv )
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008 . május 21 .) a környezeti levegő
minőségérő l és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programró l

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008 . január 15 .) a környezetszennyezé s
integrált megelőzéséről és csökkentésérő l
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve (2007 . október 23 .) az árvízkockázatok
értékelésérő l és kezeléséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007 . március 14 .) az Európai Közösségen
belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006 . december 12 .) a felszín alatti vizek
szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
A Tanács 2006/117/Euratom irányelve (2006 . november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett
fű tőelemek szállításának felügyeletér ő l és ellenőrzéséről
A Tanács 2006/105/EK irányelve (2006 . november 20.) a környezetvédelem területén elfogadott
73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozásár a
tekintettel történ ő kiigazításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006 . szeptember 6 .) az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrő l és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EG K
irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/44/EK irányelve (2006 . szeptember 6 .) a halak életéne k
megóvása érdekében védelmet vagy javítást igényl ő édesvizek minőségérő l

Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006 . április 5 .) az energia-végfelhasználás
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérő l
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/EK irányelve (2006 . április 5 .) a hulladékokról (EGT
vonatkozású szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006 . március 15 .) az ásványinyersanyag -
kitermelő iparban keletkező hulladék kezelésérő l és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve (2006 . február 15 .) a Közösség víz i
környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésrő l



Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006 . február 15 .) a fürdővizek minőségérő l
és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésér ől
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005 . március 9.) a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21 .) a környezeti káro k
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felel ősségrő l
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolás i
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról
A Tanács 2003/122/Euratom irányelve (2003 . december 22 .) a nagy aktivitású zárt radioaktív
sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellen őrzésérő l
Az Európai Parlament és Tanács 2003/87/EK irányelve (2003 . október 13 .) az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási egységei Közösségeken belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a
96/61 /EK tanácsi irányelv módosításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003 . május 26.) a környezettel kapcsolatos
egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételér ő l, valamint a nyilvánosság
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanács i
irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve (2003 . május 8 .) a közlekedési ágazatban a
bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának el őmozdításáró l

RENDELETE K

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008 . december 16.) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézésérő l és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 1102/2008/EK rendelete (2008 . október 22.) a fémhigany és egyes
higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáró l
A Bizottság 994/2008/EK rendelete (2008 . október 8 .) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanács i
irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalm i
jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről
A Tanács 967/2008/EK rendelete (2008 . szeptember 29 .) az ökológiai termelésrő l és az ökológiai
termékek címkézésérő l szóló 834/2007/EK rendelet módosításáró l
A Bizottság 740/2008/EK rendelete (2008. július 29.) az 1418/2007/EK rendeletnek az egye s
országokba irányuló hulladékkivitelre érvényes eljárások tekintetében történ ő módosításáró l
A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008 . július 18.) a könnyű személygépjárművek és
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történ ő típusjóváhagyásáról és a
járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségérő l szóló 715/2007/EK európai parlamenti é s
tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete (2008 . június 17.) a veszélyes vegyi
anyagok kiviteléről és behozataláró l
A Bizottság 669/2008/EK rendelete (2008 . július 15 .) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet IC . mellékletének kiegészítésérő l
A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008 . május 30 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér ő l,
engedélyezésérő l és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanács i
rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáró l
A Bizottság 1494/2007/EK rendelete (2007. december 17 .) az Európai Parlament és a Tanác s
842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek é s
berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáró l
A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007 . november 29 .) az 1013/2006/EK európai parlamenti é s
tanácsi rendelet III . vagy IIIA . mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat



átlépő szállításának felügyeletérő l szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba
történő hasznosítási célú kiviteléről
A Bizottság 1379/2007/EK rendelete (2007 . november 26.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet IA ., IB., VII . és VIII . mellékletének a műszaki fejlődés és a
Bázeli Egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történ ő módosításáró l

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007 . június 20.) a könnyű
személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történ ő
típusjóváhagyásáról és a járm űjavítási és -karbantartási információk elérhet őségérő l

Az Európai Parlament és a Tanács 614/2007/EK rendelete (2007 . május 23 .) a környezetvédelmi célú
pénzügyi eszközrő l (LIFE+)

A Tanács 300/2007/Euratom rendelete (2007 . február 19 .) a nukleáris biztonság célját szolgál ó
együttműködési eszköz létrehozásáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006 . decemberl8 .) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékelésérő l, engedélyezésérő l és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanács i
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésér ő l
Az Európai Parlament és a Tanács 1692/2006/EK rendelete (2006 . október 24 .) az árufuvarozás i
rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányul ó
második Marco Polo program létrehozásáról (Marco Polo II .) és az 1382/2003/EK rendelet hatályo n
kívül helyezésérő l
Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14 .) a hulladékszállításró l
A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006 . május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számár a
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete (2006 . május 17 .) egyes fluortartalm ú
üvegházhatású gázokró l
A Bizottság 196/2006/EK rendelete az Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK rendelete I .
mellékletének az EN ISO 14001 :2004 európai szabvány figyelembevétele céljából történ ő
módosításáról és a 97/265/EK határozat hatályon kívül helyezésérő l
Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006 . január 18.) az Európa i
Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004 . április 29.) a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyezőanyagokról és a 79/l 17/EGK irányelv módosításáró l
A Bizottság 834/2004/EK rendelete (2004 . április 28 .) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet
módosításáró l
Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004 . március 31 .) a mosó- és
tisztítószerekrő l
Az Európai Parlament és a Tanács 2152/2003/EK rendelete (2003 . november 17 .) a Közösségen belül i
erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyelésér ő l (Forest Focus)

Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003 . július 15 .) a géntechnológiáva l
módosított szervezetek országhatárokon történ ő átviteléről

HA TÁR OZA TOR

2008/871/EK: A Tanács határozata (2008 . október 20.) az országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt Espoo-i ENSZ—EGB Egyezményhez kapcsolódó, a stratégia i
környezeti vizsgálatról szóló jegyz őkönyvnek az Európai Közösség nevében történ ő jóváhagyásáról



2008/763/EK: A Bizottság határozata (2008 . szeptember 29 .) a hordozható elemek és akkumulátoro k
végfelhasználók részére történt érékesítésére vonatkozó közös módszertannak a 2006/66/EK irányel v
szerinti kidolgozásáró l
2008/26/EK: A Bizottság határozata a természetes élőhelyek, illetve a vadon él ő növény- és állatvilág
védelmérő l szóló, 1992 . május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban : élőhelyvédelm i
irányelv) 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű
természeti területeit tartalmazó jegyzékének elfogadásáró l
2007/799/EK : A Tanács határozata (2006 . október 12 .) az Alpesi Egyezmény közlekedés területé n
történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyz őkönyv) az Európai Közösség
nevében történő aláírásáró l
2007/513/Euratom : A Tanács határozata (2007 . július 10 .) az Európai Atomenergia-közösségnek a
nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmér ő l szóló módosított egyezményhez
történő csatlakozása jóváhagyásáró l
2006/944/EK: A Bizottság határozata (2006 . december 14 .) a 2002/358/EK tanácsi határozat
értelmében a Közösség és egyes tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elő írt kibocsátás i
szintek meghatározásáró l
2006/871/EK: A Tanács határozata (2005 . július 18.) az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak
védelmérő l szóló megállapodás Európai Közösség részér ő l történő megkötésérő l
2006/507/EK : A Tanács határozata (2004. október 14 .) a környezetben tartósan megmaradó szerve s
szennyezőanyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való
megkötéséről
2006/340/EK: A Tanács határozata a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvbe n
meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltéré s
érvényességének meghosszabbítása érdekében történ ő módosításáról
2006/61/EK: A Tanács határozata (2005 . december 2 .) a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítás i
nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történ ő
megkötésérő l
2005/923/EK: A Tanács határozata (2005 . december 2.) az Alpesi Egyezmény talajvédelemrő l szóló
jegyzőkönyvének, energiáról szóló jegyzőkönyvének és idegenforgalomról szóló jegyz őkönyvének az
Európai Közösség nevében történ ő aláírásáró l
2005/370/EK: A Tanács határozata (2005 . február 17 .) a környezeti ügyekben az információhoz val ó
hozzáférésrő l, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történ ő részvételérő l és az igazságszolgáltatásho z
való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötésér ől
2005/270/EK: A Tanács határozata a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/E K
irányelvnek megfelelő adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok bevezetéséről
2004/869/EK: A Tanács határozata (2004 . február 24 .) a növénygenetikai források élelmezési é s
mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezménynek az Európai Közösség nevébe n
történő megkötésérő l
A Tanács határozata (2004 . február 19.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő
levegőszennyezésről szóló 1979 . évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósa n
megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében
történő megkötésérő l

Az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata (2004 . február 11 .) az üvegházhatást
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerrő l és a Kiotó i
Jegyzőkönyv végrehajtásáról
A Tanács határozata (2002 . december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egye s
veszélyes vegyi anyagok és növényvéd őszerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáró l
szóló Rotterdami Egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról



I KÖZLEMÉNYE K

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociáli s
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés
(GMES): Teszünk bolygónk biztonságáért !
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociáli s
bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az erd őirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése
az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelemben
A Bizottság Közleménye - A Kiotói célkit űzések elérése irányában tett előrelépés (az üvegházhatást
okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerr ő l és a Kiotó i
Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 5 . cikkének
megfelelően)
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - Környezetbarátabb közlekedé s
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A meglév ő vasúti járműállomány
zajkibocsátásának csökkentését célzó intézkedések
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociáli s
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzé s
A Bizottság Közleménye (2005/C 44/13) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szól ó
94/62/EK irányelv végrehajtása keretében az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeine k
és hivatkozásainak közzétételérő l
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociáli s
bizottságnak és a Régiók Bizottságának a fenntartható fogyasztásról, termelésrő l és iparpolitikáról
Cselekvési terv
A Bizottság Közleménye A bioüzemanyagokra vonatkozó uniós stratégi a
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek Külső fellépés - A
környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal való fenntartható
gazdálkodásra irányuló tematikus program
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a városi környezetre vonatkozó
tematikus stratégiáró l
A Bizottság Közleménye - „További útmutatás az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere 2008–201 2
közötti kereskedelmi időszakára benyújtott kiosztási tervekr ől”
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - A fenntartható fejl ődés
stratégiájának felülvizsgálatáról - Cselekvési program
A Bizottság Közleménye - A Biomasszával kapcsolatos cselekvési ter v
A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Tematikus stratégia a tenger i
környezet védelme és megőrzése érdekébe n
A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak : Technológiák ösztönzése a
fenntartható fejlődésért: Környezettechnológiai Cselekvési Terv az Európai Unió számára (2004 . )

ZÖLD KÖNYVE K

Zöld könyv - Egy biztonságos, fenntartható és versenyképes európai energiahálózat fel é
Zöld könyv - A városi mobilitás új kultúrája felé
Zöld könyv - Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés lehet ősége i
Zöld könyv a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökr ő l



KÉTOLDALÚ EGYÜTTMÚKŐDÉS A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKKA L

AUSZTRIA

2003-ban szándéknyilatkozat aláírására került sor a Kiotói Jegyzőkönyv együttes végrehajtás i
mechanizmusaiban való együttm űködésrő l .

A két ország kapcsolatában hosszú évek óta kritikus kérdést jelent a Rába vízmin ősége. A súlyosbodó
problémák miatt Rába Akciócsoport működött 2007. május-október között, és elkészült a tervezet t
intézkedéseket, felelősöket és határidőket rögzítő Rába Cselekvési Terv és Monitoring program ,
amelynek végrehajtását a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság keretében létrehozott Ráb a
Munkacsoport felügyeli . 2008-ban a folyó teljes hosszára kiterjedő vízminőségi felmérés készült
(Rába survey) . A két ország szakemberei közösen határozták meg a mintavételi helyeket (magyar é s
osztrák területen), valamint a mérend ő vízminőségi paramétereket .

2007-ben az Espoo-i Egyezmény szerinti eljárás indult a Szentgotthárdtól kb .l km-re, a
heiligenkreuzi Ipari Parkba tervezett hulladékégető ügyében. A magyar fél mint hatásviselő a
szakértő i konzultációkon és az Espoo-i Egyezménytő l független magas szint ű találkozókon is a
hulladékégető telepítési helyének felülvizsgálatára kérte az osztrák felet . Az egyeztetések 2008-ban
tovább folytatódtak.

HORVÁTORSZÁG

A folyamatos határvízi együttműködés keretében elkészült a Dráva folyó egyes szakaszainak vízrajzi
Atlasza, napirenden szerepelt a kavicskotrás ügye .

A korábbi években a kétoldalú tárgyalások visszatérő témája volt a tervezett drávai Novo Virje
erőmű . Az Espoo-i Egyezmény szerint lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás során a magya r
fél több ízben is a horvát fél tudomására hozta építést ellenz ő álláspontját . A horvát fél mérlegelve a
magyar álláspontot is, 2007-es döntésében végül nem engedélyezte az erőmű rendszer létesítését.

A magyar-horvát együttes kormányülésen, 2006. január 26 .-án, Budapesten írták alá a kormányköz i
Környezet- és természetvédelmi Együttműködési Egyezményt, amely 2007 . május 10-én lépett
hatályba . Az Egyezmény végrehajtásáért felelős Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vegye s
Bizottság első ülését Magyarországon, 2008 . október 6-án tartotta . Ennek kiemelt prioritása volt a
magyar-horvát határon átnyúló Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum közeljöv őben történ ő
kialakítása.

ROMÁNI A

A magyar-román környezet- és természetvédelmi együttm űködési Egyezmény végrehajtását
irányító Magyar-Román Környezetvédelmi Vegyes Bizottság 2003 szeptembere óta folyamatosan ,
több szakértő i csoport támogatásával működik .

2004 . május 17-én lépett hatályba az új Egyezmény, amely a határvizek védelme és fenntartható
hasznosítása céljából folytatandó együttm űködésről szól és megfelel a vonatkozó nemzetközi
megállapodásoknak, az EU Víz Keretirányelve el ő írásainak. A 2005. október 20-i bukaresti együtte s
kormányülésen írták alá az árvízvédelmi együttm űködésrő l szóló Közös Nyilatkozatot .

2005 januárja óta folyamatban van a Verespatakon tervezett aranybányával kapcsolatos Espoo- i
Egyezmény szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárás . Magyarország eddig számos fórumon kifejezte
aggályát, és ellenezte- a beruházás környezetvédelmi engedélyének kiadását . A romániai eljárás
jelenleg fel van függesztve, mert hiányoznak a folytatáshoz szükséges bizonyos engedélyek,



2007-ben indult el Romániában az iparfejlesztési övezet településrendezési tervének módosításár a
irányuló engedélyezési eljárás a tervezett aranybánya területének bányászati célú felhasználás a
érdekében . Magyarország 2007-ben és 2008-ban is jelezte, hogy az EU környezeti vizsgálat i
irányelvének megfelelően ebbe az eljárásba be kíván kapcsolódni . A román fél ennek megfelelően
megküldte a terv-módosítás tervezetét és a környezeti jelentést . E dokumentációk Magyarországon
közzétételre és véleményezésre kerültek .

SZERBIA

A határvízi Egyezmény végrehajtását irányító Vízgazdálkodási Bizottság tevékenységét — többéves
szünet után — 2004-ben sikerült felújítani . A magyar fél az Egyezmény tartalmi korszerűsítésének
lehetőségét vizsgálja . A KvVM a szerb partner tárcával 2007 . júliusban tárcaközi környezetvédelm i
együttműködési nyilatkozatot írt alá.

SZLOVAKIA

Az NKP-II időszaka alatt folyamatosan működött a Határvízi Bizottság, és rövid megszakítással a
Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Együttműködési Vegyesbizottság . Az
együttműködés jelenlegi jogi keretét az 1976 . évi Határvízi Egyezmény képezi. A nemzetközi
jogfejlődéssel összhangban álló, korszer űsített szövegezés ű új Egyezmény aláírására a magyar
Kormány már 2005-ben megadta a felhatalmazást, a szlovák Kormány azonban – a többszöri magyar
szorgalmazás ellenére — mindeddig nem .

2007-ben a KvVM részt vett a szlovákiai Tőketerebesen tervezett szénerőmű Espoo-i Egyezmény
szerinti nemzetközi hatásvizsgálati eljárásában, és a beruházást mindvégig ellenezte . A szlovák
Környezetvédelmi Minisztérium a magyar észrevételek ellenére elfogadhatónak tartotta a létesítmény t
és véleményét e-szerint adta meg az engedélyezésért felel ős hatóságnak. A hatóság az eljárást egyel őre
nem folytatja. A Körmöcbányára tervezett aranybánya környezeti hatásvizsgálatát előkészítő
eljárásában Magyarország az Espoo-i Egyezmény szerint hatásvisel ő félként részt vett, és a környezet i
hatástanulmány elkészítéséhez a szükséges adatokat megadta . A hatásvizsgálati eljárás még nem
folytatódott .

SZLOVÉNI A

A két ország problémamentes határvízi együttműködésének egyik jelentős eredménye volt a
zalaszombatfai Kebele-árvíztározó megépítése, majd 2008 . évi átadása . A társintézmények környezet-
és természetvédelmi együttműködése kormányközi egyezmény nélkül is jó, formális megállapodá s
előkészítését egyik fél sem látja szükségesnek .

UKRAJN A

A két ország együttm űködése a kétoldalú kormányközi határvízi egyezmény keretében elsősorban a
tiszai árvizek megelőzésére, az ár- és belvízvédekezésre, és a vízmin őség-védelemre irányul . A
magyar segítséggel (215 millió Ft) továbbfejlesztett Kárpátaljai árvízvédelmi és vízmin őségi távmérő-
előrejelző és riasztó rendszer ünnepélyes átadására 2003 októberében került sor . A környezet- és
természetvédelmi együttm űködés a határmenti szervek szintjén valósul meg . Ennek pozitív
eredményei mellett Magyarországnak érdeke a kormányzati szintű együttműködés megújítása és
fejlesztése .

KÉTOLDALÚ EGYÜTTM ŰKÖDÉS EGYÉB ORSZÁGOKKA L

BELGIU M

A belga kormány támogatási programja keretében 2003-2004-ben több projekt zárult le, így pl .
Budapest levegőminőségének modellezése ; tanácsadás gazdálkodók számára a talaj nitrát tartalmának



szabályozásához; technikai segítségnyújtás a KvVM részére a hulladékgazdálkodás tervezéséhez, a
hulladék információs rendszer kialakításához .

'CSEHORSZÁG

Szakértői szintű környezetvédelmi együttműködésre a kapcsolatok intézményesítése nélkül i s
kölcsönösen számíthatunk . A két ország 2004 márciusában újította meg a kétoldalú vízügyi
kapcsolatok alapját képező 2001 . évi együttműködési szándéknyilatkozatot .

{ FINNORSZÁG

A két fél 2003-ban Egyetértési Nyilatkozatot írt alá az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménybe n
foglalt vállalásaik teljesítését elősegítő együttes végrehajtási projektekről . Miniszteri találkozóra 2003-
ban és 2005-ben került sor. Az EU csatlakozásra való felkészülés id őszakában indult
természetvédelmi együttm űködés — felújított formában — 2007-ben folytatódott .

FRANCIAORSZÁ G

2003-tól minden évben a budapesti Francia Intézet a helyszíne a Környezetvédelmi hónap
rendezvényeinek, ahol egyebek között francia és magyar szakemberek tartanak el őadásokat a
környezetvédelem aktuális kérdéseirő l . Magyarország a díszvendége volt a Pollutec
Környezetvédelmi Szakkiállításnak (2005, Párizs) . A francia Globális Környezeti Alap támogatást
nyújtott a Körösök vízgy űjtő területén indult magyar-román-francia együttműködési projekthez,
valamint a biodiverzitás-védelmi hálózat m űködtetéséhez .

HOLLANDI A

2003 . novemberben a két ország kétoldalú megállapodást írt alá az Éghaj latváltozási Keretegyezmén y
és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos együttműködés kereteirő l . Az 1982-ben indított
vízügyi együttműködés keretében számos holland finanszírozású projekt valósult meg, így pl . a
gemenci holtág ökológiai rehabilitációja, a Sajó projekt, a Hernád vízgy űjtő magyarországi
szakaszának integrált vízgazdálkodási terve .

KÍN A

2003 áprilisában minisztériumi szintű vízügyi Együttm űködési Szándéknyilatkozat aláírására került
sor. Főbb együttműködési területek : szabályozás, árvízvédelem és el őrejelzés, riasztás, integrált
vízgazdálkodás, vízkészlet-védelem, hidrológiai monitorozás, tudomány, technológia, nevelés-oktatás .
Eddig kölcsönösen több szakért ő i delegáció látogatására és felső vezető i tárgyalásra került sor. 2004
júniusában az illetékes minisztériumok vezet ői a KvVM-SEPA közötti környezetvédelmi
együttműködésrő l szóló szándéknyilatkozatot írták alá .

2007-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) és a kínai iparág i
szövetség (CAEPI) együttműködési megállapodást írt alá az iparági kapcsolatok koordinatív
fejlesztéséről . A magyar vállalkozások nemzeti standdal vettek részt a 2007. évi pekingi
környezetvédelmi szakkiállításon .

MACEDÓNI A

A minisztériumi szintű környezetvédelmi együttműködésrő l szóló Megállapodást a két fél 2005-be n
írta alá .



Í MONTENEGR O

Az együttműködés eddig egy szakértő i tapasztalatcserére korlátozódott a mára már önálló ország
szakembereivel .

NAGY-BRITANNI A

A brit és magyar vízügyi szakértők között rendszeres a kapcsolattartás. 2008-ban sor került miniszteri
szintű tárgyalásra is kétoldalú, illetve globális környezetvédelmi témakörökben .

NÉMETORSZÁ G

A legfontosabb tartományi partnerekkel (Bajorország, Északrajna-Vesztfália, Hessen, Szászorszá g
és Türingia) kormányközi, illetve gazdasági vegyes bizottságok keretében folyt együttm űködés .
Témakörök : hulladékgazdálkodás, kármentesítés, megújuló energiák, természetvédelem, E U
jogszabályok alkalmazása, az uniós támogatások felhasználási tapasztalatainak megosztása. A
Magyar-Türingiai Vegyesbizottság munkájának magyar oldali teljes kör ű kormányzati irányítását a
KvVM látta el . Emellett Együttműködési Megállapodás született a Szász Tartományi Környezeti é s
Természeti Alapítvány és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság között az EU támogatásokkal és a
környezet-, természetvédelmi problémák kezelésével kapcsolatos tapasztalatok átadása céljából (2007 .
nov .) . A Világbank és a német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával magyar -
német projekt kezdődött a magyarországi geotermális energia hasznosítására .

Csak részben sikerült rendezni a 2006-ban Baden-Württemberg és Bajor tartományokból származó -
illegálisan Magyarországra került – mintegy 4100 tonna hulladék visszaszállítását . Az egyeztetéseket
követően az illegális német szemét háromnegyedének (mintegy 3000 tonna) visszaszállítására kerül t
sor 2008 végéig.

NORVÉGI A

A 2004-ben létrehozott ún . „Norvég Támogatási Mechanizmus” és „EGT Támogatás i
Mechanizmus” alapoknak köszönhetően Magyarország 5 év alatt összesen évi 27 millió euró
értékben valósíthat meg egyebek mellett környezetvédelmi projekteket, pl . az NGO-k bevonása ; a
környezettudatos nevelés ; a megújuló energiaforrások használata (geotermikus- és vízenergia) ; a
zajcsökkentés/zajvédelem, a tiszta technológiák bevezetése .

SVLDORSZA G

2004-ben svéd-magyar környezettechnológiai szemináriumra és miniszteri találkozóra került sor .

TÜRÜKORSZA G

A kétoldalú tárcaközi kapcsolatok keretében 2004 . óta több szakértő i tapasztalatcserére, illetve
államtitkári szintű látogatásra került sor az EU-csatlakozás magyar tapasztalatainak átadás a
érdekében . Közös feladatot jelent a Duna védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR), a Fekete-tenge r
védelmi Bizottság, valamint a Fekete-tenger tágabb térségével foglalkozó bizottság munkájában val ó
részvétel .
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2003 . évi XXVI . törvény az Országos Területrendezési Tervr ő l
2003 . évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973 . március 3 . napján elfogadott, a veszélyeztetett vado n
élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2003. évi XXXIII . törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelmér ől szóló, Hágában, 1995 .
június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetésér ő l
2003. évi LI . törvény a természet védelmérő l szóló 1996 . évi LIII . törvény módosításáró l
2003. évi LII . törvény a növényfajták állami elismerésér ő l, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjró l
2003 . évi CVII . törvény „A sivatagosodás elleni küzdelemrő l a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodássa l
sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdetésér ő l
2003 . évi CXX. törvény egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek
módosításáról
2004. évi LXVII . törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület-
és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdek űségéről és
megvalósításáról
2004. évi LXXVI, törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény és a
természet védelméről szóló 1996 . évi LIII . törvény módosításáró l
2004. évi Cl. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekr ő l szóló törvények
módosításáról - a környezetterhelési díj tekintetében
2004 . évi CIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995 . LVI. törvény módosításáró l
2004. évi CVIII. törvény a nagy távolságokra jutó országhatárokon átterjed ő levegőszennyezésrő l szól ó
1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kén kibocsátások további csökkentésérő l szóló Oslói
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérő l
2005. évi XXXVIII. törvény a növényvédelemrő l szóló 2000 . évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő
egyes ágazati törvények módosításáró l
2005. évi LXIV . törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervér ő l
2005. évi XCI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény és más törvények
módosításáró l
2005. évi CXXVII . törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröke t
megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefügg ő módosításáró l
2005 . évi CXXXI . törvény egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket
megállapító törvények szervezetváltozással összefügg ő módosításáról
2005 . évi CXXXVI. törvény a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény módosításáró l
2005 . évi CLIX . törvény egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáró l
2005. évi CLXVII . törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezet-védelm i
termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI . törvény módosításáról
2006. évi VIII. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér ő l és a veszélye s
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr ől szóló 1999. évi LXXIV. törvény
módosításáró l
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 L. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LXXVIII . törvén y
módosításáról
2006. évi CVII . törvény a géntechnológiai tevékenységr ől szóló 1998 . évi XXVII . törvény módosításáról



2007. évi IV. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájána k
1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyz őkönyv kihirdetéséről
2007. évi IX. törvény az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi ala p
létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgál ó
nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992 . évi egyezményhez elfogadott 2003 . évi jegyzőkönyv ,
valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felel ősségrő l szóló 1992. évi
egyezmény kihirdetésérő l
2007. évi XXI . törvény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979 .
évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998 . június 24-én elfogadott
Jegyzőkönyv kihirdetésérő l
2007 . évi XXIX. törvény egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felel ősséggel összefüggő
módosításáró l
2007 . évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz őkönyve
végrehajtási keretrendszeréről
2007 . évi LXXXVI . törvény a villamos energiáró l
2007 . évi CXI. törvény a Firenzében, 2000 . október 20-án kelt, Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII. törvény módosítása a Magyar Köztársaság 2008 . évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosítása keretébe n
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi
LVI . törvény módosítása az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI . törvény keretében
2007 . évi CXXIX. törvény a term őföld védelmérő l
2007 . évi CXXXIII . törvény a bányászatról szóló 1993 . évi XLVIII . törvény módosításáró l
2007. évi CXLV. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény
módosításáról
2007 . évi CXLIX. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület -
és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdek űségéről és
megvalósításáról szóló 2004 . évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII.
törvény módosításáról
2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyez őanyagokról szóló Stockholm i
Egyezmény kihirdetésérő l
2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló,
Párizsban 2005 . év október hó 20 . napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetésér ő l
2008. évi XIX. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ,
Aarhusban, 1998 . június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetésérő l
2008. évi XXIII . törvény a Londonban, 1996 . május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri
szállításával kapcsolatos felel ősségrő l és kártérítésrő l szóló 1996 . évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérő l
2008 . évi XXXVI . törvény a termőföldről szóló 1994 . évi LV. törvény módosításáról
2008 . évi XL. törvény a földgázellátásról
2008 . évi XLVI . törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő l
2008 . évi L . törvény az Országos Területrendezési Tervrő l szóló 2003 . évi XXVI . törvény módosításáró l
2008 . évi LIII . 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
2008 . évi LIV. törvény a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai M űholdak Hasznosításának Európa i
Szervezete kiváltságairól és mentességeir ől szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáró l
2008 . évi LV1I . törvény a Balaton Kiemelt Üdül őkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CXI[ . törvény módosításáró l
2008 . évi LXIX . törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelm i
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI . törvény módosításáró l
2008 . évi XCI . törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény, a
természet védelmérő l szóló 1996 . évi LIII . törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
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Az NKP-II célkitűzései

	

, Státusz ,

	

Értékelés, változás

Teljesült; 0 : Előrelépés történt;

	

: Nem teljesült ; na . : Nincs adat ; D : További beavatkozás szükséges

A szennyezett területek aránya csókkent, a
célértéket (5%) elérte .
Kis mértékben csökkent.

2003'2007 : 36%b34°le
További intézkedések szükségesek .

200342007 347 kt ' 84,4 kt

20032007 185 k t

	

189,9 kt

A kibocsátás a 2010 . évi célérték (198 kt) alatti, a

közlekedési eredetű kibocsátások folyamato s
növekedése miatt azonban további intézkedésr e
van szükség.
A VOC kibocsátás a Program időszakában
kismértékben n ő tt, majd hasonló mértékben

csökkent. A 2010 . évi célérték teljesítéséhez
további intézkedések szükségesek. 20072010 :
148,2 kt 137 kt (közlekedési, ipari, valamint

lakossági kibocsátások mérséklése) .

ammónia kibocsátás

	

Az állatállomány és a mű trágya-felhasználás

függvényében változó értékű, de a kitűzött cé l

teljesült és a 2010. évi cél is várhatóan teljesíthető.
i :iT•'í,'~'

	

s

	

M3• .'.'„}

	

V,̂ .y. : sE,

	

. .xv .̂s:'

	

A.~. :; i•°S.:

	

:

	

C.n:;il

A Kiotói Jegyzőkönyvben szabályozott ún .
kvótarendszer alapján Hazánk a vállalt 6%-ka l : .

szemben 2007-re már mintegy 34%-ka l

csökkentette üvegházgáz kibocsár,íát.

szennyezett leveg őjű térületek

e) illékony szerves vegyületek (VOC)
kibocsátás a

nettó üvegházgáz potenciá l

tii
li tj ~r'

	

t~I t

a) szennyezett vízm űkutak aránya
(>50 mg/l nitrát-koncentráció )

b) felszín alatti víz nyomásszint
csökkenése

c) visszatáplálással m űködő
energetikai célú termálvízhasználók

a törzshálózati minták felszíni
minőségi kategóriákba sorolásával

A felszíni vizek minőségekismértékben javult .

A 2%oálatti értékre való csökkentési cél teljesül t

(az arány jelenleg 1,5%) .
A víztermelés hatására az ország területéne k

legnagyobb részén a talajvízszint nem csökkent . A

karsztvízszintek a Dunántúli Középhegysé g
területén és más karsztos területeken továb b

emelkednek. Á Duna-Tisza közén tovább i

intézkedések szükségesek .

Az új energetikai célú használók esetében a
visszatáplálás jogszabály alapján k ő telező , A

korábban kiépítettek esetében kis el őrelépés



Az NKP-II célkitűzései

	

Státusz

	

Értékelés, változás

El : Teljesült; fi : Előrelépés történt;

	

: Nem teljesült ; na . : Nincs adat ; 0 : További beavatkozás szükséges

Szinten tartás, kisebb rekonstrukció k

A védelmi rendszer kiépítettsége 2007-ben 65,6%-
os volt. A védvonalak mintegy 35%-án szüksége s
még különböző mérték ű fejlesztés ahhoz, hogy a
töltések mére te, magassági biztonsága a telje s

rendszerben megfeleljen az el ő írásoknak, de a
töltések magassága így is mindenütt a mértékad ó
árvízszint fölött van .

t)
A területek kiterjedése n őtt, azonban több okbó l
adódóan nem érte el a Programban kit űzött
célértéket (aktuális ingatlan-nyilvántartási adato k
beszerezhet őségének nehézsége, a védetté
nyilvánításhoz kötődő tiltások/korlátozáso k
ellensúlyozására hivatott eszközök hiánya, a
tulajdonosok ellenállása) .
A veszélyeztetettség miatt védett fajok száma 200 3
óta nem csökkent, s őt kismértékben növekedett
(egyrészt a vonatkozó EU-szabályozá s
harmonizációjából adódóan, másrészt egyes fajo k
veszélyeztetetté válásábbl) .
A részletes kezelési tervvel rendelkez ő védett ,
illetve védelemre tervezett területek kiterjedéséne k
növelése terén jelent ő s elő relépés történt, a
célérték elérését azonban pl . az egyeztetési
eljárások elhúzódása nehezítette .

a)fajlagos vízlevezetési kiépítettség

b) árvízvédelmi fővédvonal elő írt
kiépítettsége

c) TIM pontok aránya, ahol a
növényvéd őszer maradék a
határértéket meghaladj a

d) TIM pontok aránya, hol a nehézfé m
koncentráció a határértéket
meghaladj a

b) elbírásoknak meg nem felel ő
hulladéklerakók aránya

a) talajpusztulással veszélyeztetett

	

ná .

	

A
terület

na .

	

: A célállapot elérése adathiány következtében
számszerűen nem igazolható (a felmérések
forráshiány miatt elmaradtak )

területek teljes felmérése forráshiány miat t
elmaradt, igya változás számszerűen nem
igazolható . Az egyedi felmérések a
talajpusztulással veszélyeztetett területe k
arányának csökkenését mutatják .
A 2002-ben létez ő 2667lerakóból 2008, végé n
már csak 132 nem megfelelő lerakó üzemelt, d e
2009 . július 15-ig ezeket is be kellett zárni .
További feladat a bezárt lerakók rekultiválása .
A célállapot elérése adathiány következtébe n
számszerűen nem igazolható (a felmérések
forráshiány miatt elmaradtak) . A 2004 . évi adato k
alapján a mezőgazdasági és erdészeti talajo k
állapota megfelel ő , peszticid-maradványokkal való
szennyezettségük a határértékt g l elmarad .

a) egyedi jogszabállyal védett
természeti terület nagyság a

--------------------- -
c) természetvédelmi kezelési terve k

által lefedett terület nagysága



i

	

Az NKP-II célkitűzései

	

Státusz ,

	

Értékelés, változás

Q: Teljesült ; 0 : Előrelépés történt ;

	

: Nem teljesült; na . : Nincs adat ; ®: További beavatkozás szükséges
drendelettel elfogadott

szetvédelmi kezelést terv e
által lefedett terület nagy

ANemzeti ökológiai Hálózat, valamint a Program
bán kijelölt — a NŐ Í-I-hel részben

átfedésben lévő - Natura 2000 hálózat e
területi és szerkezeti szempontból is kedvezőbb
helyzetet teremtett

ország erdősültsége 2007-re elérte a 20,3°%-o

Az őshonos fafajokkal bontott erd ő terület aránya
az ország területéhez viszonyítva 2007-re11 .58°4-

Az EU elő írásoknak megfelel ően kijelölt Natura
2000 területek 1,91 millió hektárt tesznek ki, mel y
az ország területének 20,6%-á .

e) erdőrezervátumok területe

a) erdősültség

b)őshonos fafajokkal borított
erdőterülete k

sszeftigg6
természetes/természetközeli él őhely-
együttese k

erdők

ra nőtt,
5

	

így

	

= A védett természeti területeken lévő erdők
kiterjedése 1999 és 2007 között 59,5 ezer hektárra l
(2007-ben 396,4 ezer hektár) nőtt.

ii A fokozottan védett természeti területeken lévő
erdők kiterjedése 19,5 ezer hektárral nőtt (2007-
ben 81,5 ezer hektár) .
A jogszabállyal kihirdetett erdőrezervátumok
száma S új területtel bővült (2008-ra 11 413 8
hektár): A jogszabállyal kihirdetet t
erdő rezervátumok területi arányána k
megduplázása 2000-hez képest azonban ne m
teljesült (2008-ban 0,58%o volta célul kit űzött 1%
helyett)

A rendelettel elfogadott természetvédelmi kezelés iY1.

Tervek által lefedett tertllet nagysága jelent ősen
nlítt, a célérték elérését -azonnali pl az egyeztetés i
elj rá ok elirt

	

ása nehezÍtetté=
A rPndeIettél elfogadott természetvédelmi kezelési ;
tervek által lefedett terület nagysága 0-ról 35 695
hektárra nő tt További 36 db kezelési terv
dokumentáció szakmai előkészítése megtörtént.

avédetmi és a külterjes agrárzónába

tartozó mezőgazdasági területe k

Natura 2000 területe k

nagysága

	

et,tt :
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2008-ban az rzékeny Természeti Területeken
több mint 119 ezer hektáron mintegy 150 0
gazdálkodó részesült támogatásban Agrár -

; környezetgazdálkodási támogatásban részesül t
terület : 1,5 millió ha.

es



Státusz Értékelés, változásAz NKP-II célkitűzése i

Q : Teljesült; 0 : Előrelépés történt ; : Nem teljesült; na . : Nincs adat; C) : További beavatkozás szükséges

A környezetre, humánegészségre veszélyes

készítmények 20%-os csökkentése 2008-ra

teljesült .
A kibocsátási értékek — csökkenés helyetti -

emelkedésének fő oka, hogy 2004451 nemzetközi

elő írások alapján olyan tevékenységeket i s

figyelembe kell venni, amelyek POP kibocsátás a

korábban nem jelent meg a számításokban .

növekszik .
1997-1999-ben volt utoljára országos felmérés

,standardizált módszerrel . Ezt követően a golyv a

felmérésére forrás- és kapacitáshiány miatt ne m

került sor .

Az ivóvíz magas nitrát tartalma miatt i

csecsemőkorí methaemoglobinaemiás („ké k
betegség") megbetegedés elő fordulása évente 0

vagy 1 volt, de 2005-ben 6 esetet regisztráltak .

a) toxikus, bioakkumulálódó és
vízszennyez ő vegyi anyagok é s
növényvédőszerek felhasználása

b) perzisztens szerves szennyezők

(POP) kibocsátása

szénanáthás és asztmás
megbetegedések el ő fordulása

A pollen-koncentráció csökkenése következtébe n

az allergiás tünetekkel orvoshoz forduló új betegek

száma a 2003, évi kiindulási értékr ő l (2,5496o )

2007-ben 2,4496 0-re csökkent A nyilvántartott
asztmás betegek száma azonban összességébe n

b) jódellátottsággal összefügg ő
golyva-gyakoriság

2004-ig jelentősen nőtt, azóta kismérték ű
csökkenés figyelhető meg (az agrár -
környezetvédelmi támogatáson belül az ökológia i

gazdálkodás kedvező tlen aránya miatt) .

klelmisze - biz{ónsg uavélé s
ökológiai gazdálkodással m űvelt ,
minősített terület nagysága



Az NKP-H célkitűzései

	

Státusz

	

Értékelés, változás

Teljesült; fi : Elő relépés történt;

	

: Nem teljesült; na . : Nincs adat; 0 : További beavatkozás szüksége s

A központi támogatás, illetve a regionáli s

pályázati rendszerek segítségével jelentősen

emelkedett a kommunális hulladék szelektív

jtésének aránya (3%-ról 16,5%-ra), a kitűzött
célt azonban nem sikerült elérni :

Az el ő relépések ellenére a célkitűzés nem teljesül t

Az elmaradásnak elsősorban gazdasági oka van ( a
hulladék lerakása az ártalmatlanításnak mé g
mindig a legolcsóbb megoldása) . További ok a

környezettudatos szemlélet hiánya .

A kitűzött cél teljesült, sőt a termékcsoportok

száma (53) a célértéket (50) meghaladta .

Összességében a hazai telepütések zöldterület i

ellátottsága elmarad a kívánatostól .

A magyarországi zajhelyzetr ő l nincs az egés z

na .

	

országra kiterjedő n átfogó helyzetkép . A lokáli s
zajtérképek azt mutatják, hogy a korábbi becslése k
az érintettek számát alulbecsülték .

Az érintett lakosok aránya 2008-ra 22,6%-ra

csökkent, de az Tvóvízmínőség javító program
végrehajtásának elhúzódása miatt a kitűzött cé l

még nem teljesült . A tervezett ütemezéstő l való

eltérés hátterében főként pénzügyi . esetenkén t

b) hulladékhasznosítás aránya

c) kidolgozott környezetbará t
termékminősítési feltétele k

(termékcsoportok) szám a

a) egy városi lakosra jutó
közhasználatú zöldterület nagysága

b) nappali 75 dB(A) feletti
zajterheléssel érintettek száma

c) 65 dB(A) feletti zajterhelésse l
érintettek száma

d) ivóvíz mín őségi határértékeinek
nem megfelelő vízzel ellátott
lakosok arány a

csatornahálózattal nem rendelkező
településeken, településrészeke n
keletkező szennyvíz elhelyezése

műszaki okok álltak .

A 2007. évi adatok alapján a Magyarországo n

összegy űjtött szennyvizek szennyezőanyag
mennyisége 10 084 ezer lakosegyenérték vol t
Ebbő l a Szennyvizprogramban ténylegesen 10 eze r
lakosegyenérték feletti agglomerációjú érzékeny

területen kibocsátott szennyvizek l D0%-a, a
normál területen kibocsátott szennyvizek 75%-a a

települési szennyvizek kezelésérő l szóló

91í271/EGK irányelv elő írásainak megfelel ő
tisztítást kapott .

na .

e) megfelelő mértékben tisztított
települési szennyvíz aránya

s

Az előrehaladás részletes adatait lásd a Jelentés vonatkozó fejezeteiben .
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