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1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT FŐBB JELLEMZŐI 

1.1. A stratégiai környezeti vizsgálat célja 

Összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, a stratégiai környezeti vizsgálat (a továbbiakban: SKV) 

fő céljai a következők:   

• az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program (a továbbiakban: 

Program) szempontjából releváns meglévő környezeti problémák azonosítása,  

• a Program környezetvédelmi és fenntartható fejlődési politikákkal való összhangjának 

vizsgálata EU-s, nemzeti és regionális szinten. 

• a Program lehetséges környezeti hatásainak felmérése, a lehetséges kedvező és 

kedvezőtlen környezeti hatások áttekintésével, 

• ajánlások megfogalmazása a program végrehajtása során a környezetre gyakorolt jelentős 

káros hatások megelőzésére, csökkentésére és lehetőség szerinti teljes ellensúlyozására, 

• A Program fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának erősítése. 

A stratégiai környezeti vizsgálat a programalkotási folyamat szerves részét képezi, átláthatósági 

okokból azonban az SKV eredményeit konszolidált Környezeti Értékelő Jelentésben teszik közzé. 

Ugyanakkor, habár a Környezeti Értékelő Jelentés a környezeti vizsgálat fő eredménye, annak 

legfontosabb célja a Program fejlődési folyamatának folyamatos támogatása.  

1.2. Az SKV folyamat és annak kapcsolata az Interreg VI-A Magyarország-

Szlovákia Együttműködési Programmal  

Mint fentebb említettük, az SKV legfontosabb célja a programfejlesztési folyamat hatékony 

támogatása. Ennek elérése érdekében az SKV ütemterv a programozási ütemtervhez igazodik, 

lehetővé téve ezáltal a Program és az SKV fejlesztéséért felelős szakértői csoportok közötti hatékony 

kommunikációt, és a környezetvédelmi szempontok programba való integrálásának elősegítését. Az 

SKV szakértők a Program 2. fejezetének elkészítése során interaktív módon fogalmaztak meg 

ajánlásokat, szoros kapcsolatot tartva a tervezésért felelős szakértői csoporttal a teljes SKV folyamat 

során.  

Az SKV folyamat eredményeként készült Környezeti Értékelő Jelentés (jelen dokumentum) a 

Programmal párhuzamosan nyilvános konzultációra került. Ez lehetővé teszi a megfogalmazott 

javaslatok értelmezését, valamint a Környezeti Értékelő Jelentésben javasolt módosítási javaslatok 

beépítését a Program szövegébe.  
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Végül a Környezeti Értékelő Jelentést a Program integrált részeként hagyja jóvá a Programalkotó 

Bizottság és mindkét tagállam kormánya.   

Az alábbi ábra az SKV és a programfejlesztési folyamatok kapcsolatát mutatja be. 

 

1. ábra: Az SKV és a programfejlesztési folyamatok kapcsolata 
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1.3. Az SKV folyamat során tett észrevételek, javaslatok beépítése  

A környezetvédelmi hatóságoknak két alkalommal volt lehetőségük aktívan részt venni a stratégiai 

vizsgálat folyamatában. Az első alkalommal a Stratégiai Környezeti Vizsgálat Tematikai Jelentéséhez, a 

második alkalommal pedig a környezeti vizsgálat eredményeit összegző jelentéstervezethez szólhattak 

hozzá. 

Magyarországon a Tematikai Jelentés a nemzeti jogszabályoknak megfelelően egyeztetésre került a 

nemzeti környezetvédelmi hatóságokkal, azok állásfoglalását kérve 30 napon belül. A beérkezett 

visszajelzéseket a jelen dokumentum II. melléklete foglalja össze, jelezve azt is, hogy az SKV csoport 

hogyan kezelte az észrevételeket. 

Szlovákiában a nemzeti jogszabályokkal összhangban, az illetékes szerv, azaz a Beruházási, 

Területfejlesztési és Informatizálási Minisztérium (MIRDI) volt a felelős a Tematikai Jelentés 

konzultációjának koordinálásáért. Két változat összehasonlítása alapján határozták meg az Interreg 

Program dokumentum értékelési hatókörét: nulla opció és a programdokumentumban szereplő 

javasolt stratégia. Ennek megfelelően a MIRDI konkrét szempontokat határozott meg, amelyeket 

figyelembe kellett venni a környezeti jelentés elkészítése során. Ezeket a pontokat a jelen 

dokumentum III. melléklete sorolja fel, jelezve azt is, hogy az SKV csoport hogyan kezelte az 

észrevételeket. A társadalmi egyeztetés során nem érkezett további megjegyzés az értékelés 

hatókörére vonatkozóan. 

Ez a fejezet az SKV-folyamat utolsó szakaszában, a Környezeti Értékelési Jelentés tervezetének 

társadalmi egyeztetését és mindkét tagállam nemzeti környezetvédelmi hatóságai véleményének 

kézhezvételét követően véglegesíthető.  

2. AZ INTERREG VI-6 MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM FŐ JELLEMZŐI 

2.1. A vizsgált terület 

A Program együttműködési területe 61 46 km2 területet ölel fel, amely 8,85 millió polgár otthona.  

A szlovák oldalon található programozási régió a következő 5 NUTS3 régiót ("kraj") fedi le, amelyek 

összesen 3,34 millió embernek adnak otthont: 

 SK010 - Pozsonyi régió 

 SK021 - Trnavai régió 

 SK023 - Nyitrai régió 

 SK032 - Besztercebányai régió  

 SK042 - Kassai régió  
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A magyar oldali programozási régió a következő 8 magyarországi NUTS3 régiót (megye és Budapest) 

foglalja magában:  

 HU212 - Komárom-Esztergom megye  

 HU221 - Győr-Moson-Sopron megye  

 HU311 - Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 HU323 - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

 HU312 - Heves megye  

 HU101 - Budapest  

 HU102 - Pest megye  

 HU313 - Nógrád megye 

 

2. ábra:  
A Program által lefedett terület 
(Forrás: A területi elemzést a CESCI készítette, 2020) 

 

2.2. A Program fő céljai és akciói  

2.2.1. A Program beavatkozási logikájának áttekintése  

Prioritási 
tengely 

Egyedi célkitűzés Akció/beavatkozási terület 

1. 
Zöldebb 
Európa 

P2 – SO VI 
A körkörös, forráshatékony gazdaságra történő 
átállás népszerűsítése 

1.1.1. A körforgásos gazdaság fejlesztése 
 Hatékonyabb termelés 
 Fenntartható hulladékgazdálkodás és 

hulladékmegelőzés 

1.1.2. Rövid ellátási láncok kialakítása 

P2 – SO VII 
a természet, a biológiai sokféleség és a zöld 
infrastruktúrák védelmének és megóvásának 
fokozása, többek között a városi térségekben, 
valamint valamennyi szennyezési forma 
csökkentése 

1.2.1. A természeti erőforrások védelme 
 Természetvédelem és környezetmegóvás 
 A felszíni és felszín alatti vizek 

minőségének javítása 
 Biodiverzitás 
 Zöld infrastruktúra 

1.2.1. Közös kockázatkezelés 
 Árvízkockázatok kezelése 
 Katasztrófakockázat kezelése 

2. 
Egy 
szociálisabb 
és 
befogadóbb 
Európa 

P4 – SO I 
a munkaerőpiacok hatékonyságának és 
inkluzivitásának, valamint a minőségi 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális 
infrastruktúra fejlesztésével és a szociális gazdaság 
előmozdításával 

2.1.1. Társadalmi innovációk bevezetése a 
hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott 
csoportok számára 
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Prioritási 
tengely 

Egyedi célkitűzés Akció/beavatkozási terület 

P4 – SO II 
az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és 
az egész életen át tartó tanulás területén, a 
hozzáférhető infrastruktúrák kialakítása révén, 
többek között a táv- és az online oktatás és képzés 
tekintetében a reziliencia növelésével 

2.2.1. A befogadó és minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés javítása 

P4 – SO V 
az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása és az egészségügyi rendszerek 
rezilienciájának növelése – ideértve az alapellátást 
is –, valamint az intézményesített ellátásról a családi 
alapú és a közösségi alapú ellátásra való átállás 
előmozdítása; 

2.3.1. A családi és közösségi alapú egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése 

2.3.2. Az egészségügyi intézmények határon 
átnyúló együttműködésének erősítése 

P4 – SO VI 
kultúra és a fenntartható turizmus szerepének 
erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi 
befogadás és a szociális innováció terén 

2.4.1. Helyi örökség megőrzése 

2.4.2. Turisztikai desztinációk komplex 
fejlesztése 

3. 
Jobb 
INTERREG 
irányítás 

ISO1 – b) Akció 
A hatékony közigazgatás javítása a jogi és 
adminisztratív együttműködés, valamint a polgárok, 
a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti 
együttműködés előmozdításával, különösen a határ 
menti régiókban felmerülő jogi és egyéb akadályok 
feloldása érdekében 

3.1.1. A határtérség jogi akadálymentesítése 

ISO1 – c) Akció 
Kölcsönös bizalom kialakítása, különös tekintettel az 
emberek közötti akciók bátorításával 

3.2.1 Kisprojekt alap 

 
3. ábra: A Program beavatkozási logikája  

 

2.2.2. Az egyedi célkitűzésekkel kapcsolatos részletes információk 

 

A Program 1.3. fejezete a következő indoklást adja az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia 

Együttműködési Program egyedi célkitűzéseinek kiválasztásához. 

PO2 – VI. egyedi célkitűzés: a körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
előmozdítása 
 

Mindkét országban elmozdulás tapasztalható az innovációs ökoszisztéma felé, amely egyetemekből, 

kutatóintézetekből, induló vállalkozásokból, kkv-kból és nagyvállalatokból, magánszemélyekből, állami 

szervekből, civil szervezetekből és önkormányzatokból áll. A kihívások intelligens specializációval 

határon átnyúló szinten is leküzdhetők. Harmonizált és közös fellépések tervezhetők stratégiainak 

tartott tematikus területeken, mint például az agráripar (pl. bioélelmiszer), energiahatékonyság, 

megújuló erőforrások (pl. napenergia, biomassza, geotermikus energia), zöld és körkörös gazdaság (pl. 

hulladékgazdálkodás). A körkörös gazdaságra való lassú átállás köré csoportosuló kihívások a gyenge 
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ökoinnovációs teljesítményben, valamint a határ menti régiók iparának az éghajlatváltozás hatásaival 

szembeni alacsony ellenálló képességében mutatkoznak meg. Az erőforrás-hatékonyság terén mindkét 

ország lemaradásban van az erőforrás-hatékonyság terén. Mivel a kihívás mindkét országot érinti, a 

közös, határokon átnyúló együttműködés révén együtt tudnak haladni a körkörös gazdaság és a 

magasabb erőforrás-hatékonyság felé. 

Érdemes folytatni a határokon átnyúló ellátási láncok létrehozására irányuló kezdeményezéseket (lásd 

néhány TAPE-t, azaz a területi foglalkoztatási cselekvési terveket). A határ menti területeken a földrajzi 

közelség elősegíti az ilyen láncok kialakítását. A termelők, az eladók és a vásárlók közelebb hozása a 

köztük lévő termelési, feldolgozási és piaci kapcsolatok támogatásával kiemelten fontos, amit a 

mostani COVID-19 világjárvány is alátámaszt. A szlovák-magyar határ menti területek többsége sok 

tényező miatt (pl. határon átnyúló, gyakran biogazdálkodással járó tájak megléte) rövid (élelmiszer-) 

ellátási láncokra építhet. Az ellátási láncok nemcsak a gazdasági fejlődést támogatnák, hanem a 

fenntarthatóságot is szolgálnák (ökológiai termelés, csomagolás és szennyezéscsökkentés, körkörös 

gazdasági célok stb.). 

PO2 – VII. egyedi célkitűzés: a természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének 

és meg-óvásának fokozása, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési 

forma csökkentése; 

A határrégió egyik fő kohéziós eleme a tájszerkezet, amely nem követi a közigazgatási határokat. A táj 

nemcsak összeköti és elválasztja az országokat, hanem több esetben a természetvédelem, a 

biodiverzitás és a zöld infrastruktúra erősítését célzó közös fellépések alapjául is szolgál. A lehetőségek 

a funkcionális megközelítés alkalmazásában rejlenek, figyelembe véve a határon átnyúló tájak integrált 

kezelését, a határokon átnyúló gazdálkodási struktúrák kialakítását, és különösen a határon átnyúló 

adatok szisztematikus gyűjtését. 

A teljes programterület a Duna vízgyűjtő területének része. A két ország vízföldrajzi elhelyezkedéséből 

adódóan felszíni és felszín alatti víztesteik - ideértve a folyókat és a kiemelt jelentőségű 

ivóvízforrásokat, valamint vízgyűjtő területeiket - határokon átnyúló jellegűek (lásd a Duna és a Tisza 

mellékfolyóit). mint az Ipoly/Ipel' az Ondava, a Laborec és az Uh által táplált Bodrog, a Sajó/Slaná, a 

Hernád/Hornád). A felső és alsó folyószakaszon közös természeti értékek, vízi élőhelyek találhatók, 

mint közös potenciálok, de közös kihívásokat is rejt. A határokon átnyúló víztestek miatt közös 

megoldások szükségesek az árvíz- és katasztrófavédelemben, a vízminőség javításában és a 

szennyezésmentesítésben. 

A tájak, élőhelyek és biogeográfiai régiók határon átnyúló jellegéből adódóan a természetvédelmi 

területek nagy aránya is kiterjed a határ menti és határon túlra. Különös figyelmet kell fordítani a 

veszélyeztetett fajokra és az idegenhonos invazív fajokra, amelyek együttesen fenyegetik a közös 

területek biológiai sokféleségét. 

PO4–SO1: a munkaerőpiacok hatékonyságának és inkluzivitásának, valamint a minőségi 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésével, valamint a 
szociális gazda-ság előmozdításával; 
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A minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférés nagymértékben függ a programterület 

munkaerőpiacának befogadóképességétől. A munkanélküliség, különösen a hosszú távú 

munkanélküliség és annak későbbi következményei olyan társadalmi kihívások, amelyekkel mindkét 

oldalon meg kell küzdeni. Közös kihívást jelent az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatósága, 

akik a munkaügyi központokhoz, a helyi gazdaság nem inkluzív szerkezetéhez, az oktatási és 

foglalkoztatási szolgáltatásokhoz nehezen hozzáférő térségekben élnek. 

A leghátrányosabb helyzetű és a magas munkanélküliséggel sújtott régiók jellemzően esnek egybe, 

ahol a munkaerő-piaci integráció az egyik legkritikusabb pont. A leghátrányosabb helyzetű régiók és 

körzetek nagy része mindkét országban az országhatár mentén található. Szlovákiában a déli területek 

kevésbé fejlettek, jobban sújtja a szegénységet, és rosszabbak a foglalkoztatási rátáik, mint az északi 

területeken az Okres Rimavská Sobota-tól Trebišov-ig. 

Hasonlóan, Magyarország északi régióiban a társadalmi problémák hangsúlyosabbak (lásd pl. a 

Csereháti régiót). Erős a kelet-nyugati megosztottság is; a munkanélküliséggel összefüggő munkaerő-

piaci kihívások jelentősebbek a keleti oldalon, ahol számos szociális probléma van jelen, beleértve a 

munkaerőpiachoz való hozzáférést is. Összefoglalva, ezeken a határ menti területeken a kihívások a 

tartósan fennálló munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettségű és gyenge képzettségűek körében 

tapasztalható magas munkanélküliségi ráta, a kiterjedt határos területek, ahol a népességet nagy 

számban és arányban fenyegeti a szegénység és a társadalmi kirekesztettség. 

A kihívások kezelésére adott válaszok közé tartozhat integrált munkaerő-piaci szolgáltatások 

(munkahelyek és kkv-k hálózata), határokon átnyúló funkcionális városi területek fejlesztése, valamint 

a szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett lakosságot célzó integrált programok 

határon átnyúló szinten. 

P4–SO2: Az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a 
képzés és az egész életen át tartó tanulás területén, a hozzáférhető infrastruktúrák kialakítása révén, 
többek között a táv- és az online oktatás és képzés tekintetében a reziliencia növelésével 
 
A két ország oktatási rendszere nagyjából hasonló, így átjárható, ami elősegíti a határokon átívelő 

együttműködést. Az oktatási funkciók határon átnyúló ellátása, a határon átnyúló funkcionális városi 

területek együttes és egymást kiegészítő sajátosságaira épülő fejlesztések nagy potenciállal 

rendelkeznek. Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a határon átnyúló diákmigráció a magyar 

közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok részvételével. Az oktatásban érintettek nagy számban 

vesznek részt kétoldalú és intézményközi oktatási együttműködési formákban a határ környékén. 

A programterület társadalmi és területi egyenlőtlenségeit az iskolai végzettség írja le a legjobban. A 

bizonyítékok azt mutatják, hogy a társadalmi mobilitás meglehetősen korlátozott a programterület 

keleti részén – Szlovákiában és Magyarországon egyaránt – a határ közeli kistelepülésen élő fiatalok 

jelentős részének társadalmi státuszának megőrzése komoly kihívást jelent, mivel oktatási helyzetük 

egyre inkább a leszakadt rétegekbe taszítja őket. A magas iskolai végzettség anyagi és kulturális 

akadályaival szembesülnek, jövedelmük és státuszuk a lefelé ívelő társadalmi mobilitást vetít előre. A 
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COVID-19 világjárvány arra is rávilágított, hogy fontos az oktatási ajánlatokhoz való egyenlő hozzáférés 

a távoli területeken, ahol hiányzik a (digitális és távoli) tanulásban való részvételhez elegendő 

infrastruktúra és készség. Az oktatási portfóliókat tehát nemcsak az elvándorlás miatt kell integrálni, 

hanem azért is, mert a kínálat – különösen a szakképzésben – közös szervezéssel színesebb lehet. 

PO4–SO5: az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, és az egészségügyi 

rendszerek re-zilienciájának növelése – ideértve az alapellátást is –, valamint az intézményesített 

ellátásról a családi alapú és a közösségi alapú ellátásra való átállás előmozdítása 

A migráció, az elnéptelenedés és a társadalom elöregedésének kezelésével egyensúlyba kell hozni a 

térségben tapasztalható egyenlőtlen demográfiai folyamatokat. Az eltartotti arány növekedése és az 

elöregedés különösen komoly és sürgős beavatkozást tesz szükségessé a szociális körülmények javítása 

érdekében, lehetővé téve, hogy az idősek aktívabban vegyenek részt az áruk és szolgáltatások 

előállításában, elosztásában és fogyasztásában, élet- és egészségügyi szükségleteik kielégítése mellett. 

Ebből következően a határon átnyúló szociális szolgáltatások és az ezüstgazdaság fejlesztésének 

támogatása nagy jelentőséggel bír. Egyre nagyobb az igény az aktív időskor népszerűsítésére, az 

alternatív gondozási tevékenységekre, a szakemberek tudásmegosztására, a határ menti térség 

népességmegtartó képességét növelő közös stratégiákra, személyre szabott szociális szolgáltatások 

elindítására. A lehetőségek a kapcsolódó közszolgáltatások határon átnyúló integrációjának 

támogatásában és a szociális ellátási funkciók határon túli elérhetőségének javításában rejlenek. 

Az egészségügyi együttműködést alátámasztják az egészségügyi rendszerek romló kihívásai a személyi 

és területi lefedettség tekintetében a különböző határrégiókban, a határon átnyúló egészségügyi 

ellátásban rejlő kiaknázatlan lehetőségek a kórházak tekintetében, valamint a járóbeteg-ellátás 

esetében a komplexebb és integráltabb együttműködés szükségessége előnyben részesítendő a 

határokon átnyúló segélyszolgálatok területén. A COVID-19 krízishez kapcsolódó példák jól mutatják a 

határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztésének jelentőségét, különös tekintettel a határt 

rendszeresen átlépő ingázókra. Jobb felkészültséget kell kialakítani a vírusokkal kapcsolatos 

kezelésekre. Ezért elsősorban a rendelkezésre álló kapacitások határon átnyúló megosztása, a 

mentőautók határon átnyúló mozgását és üzemeltetését lehetővé tevő platformok, közös felmérések, 

stratégiák, akciótervek támogatása, egészségügyi eszközök beszerzése, távorvoslás fejlesztése, 

valamint az e-egészségügyi infrastruktúra, know-how cseréje és kapacitásépítési tevékenységek 

kapcsán van szükség reagálásra. Következésképpen szükség van az egészségügyi központok körüli 

határokon átnyúló egészségügyi zónák azonosítására és fejlesztésére. A jövőbeni fejlesztés részben 

már meglévő megoldásokra támaszkodhat (pl. szlovákok kezelése az esztergomi kórházban). 

PO4–SO6: a kultúra és a fenntartható idegenforgalom szerepének erősítése a gazdaság 

helyreállításában, valamint a társadalmi befogadás és a szociális innováció ösztönzésében; 

A kultúra és a turizmus szerepét a határrégió kohéziójában és társadalmi-gazdasági életében számos 

lehetőség és kihívás hangsúlyoz. A határ menti térség gazdag az együtt élő szlovák és magyar kultúra 

tárgyi és szellemi örökségi elemeiben, amelyek közül sok a határ mentén található. Műemlékekben 

gazdag történelmi városközpontok és egyéb épített kulturális látnivalók, mint például kastélyok, 
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múzeumok és szakrális emlékművek széles választéka található a határterületen. A kulturális 

látványosságok összekapcsolását támogató, különböző kulturális témájú tematikus útvonalak remek 

lehetőséget nyújtanak a határ menti desztinációk kínálatának diverzifikálására, a régió vonzóbbá 

tételére. 

A több napos tartózkodást tekintetbe véve a határrégió kohéziójának további erősítésére van 

lehetőség. A szomszédos országban is növekvő számú turistát fogadó kiterjedt területek, valamint 

számos helyszín található, amelyek vagy az államhatárok mentén helyezkednek el, vagy jobban 

összekapcsolhatók. A vidéki, gyakran periférikus régiók turisztikai ágazata a sokszínű természeti és 

kulturális örökség, valamint a lassú és fenntartható turisztikai csomagokban rejlő lehetőségek ellenére 

sokkal gyengébben teljesít a világjárvány utáni fellendülésben.  

A tematikus útvonalak és a megfelelő mobilitási megoldások által összekapcsolt kulturális és 

természeti örökségi helyszínek hiánya megnehezíti a kiaknázást. A határokon átnyúló turistaáramlás 

kiemeli a közös turisztikai termékek, szolgáltatások, információs és marketingeszközök létrehozásában 

rejlő lehetőségeket a határon túli turizmus jobb fellendítése érdekében. Így van lehetőség közös 

határon átnyúló turisztikai célpontok kialakításában. A desztináció szintű együttműködés jó alapot ad 

olyan turisztikai fejlesztésekhez, amelyek tovább növelik az örökség felértékelődését, az ilyen 

turisztikai látványosságok összekapcsolódását. A területi szereplők egyetértenek abban, hogy a 

turizmus a határvidék integrált fejlesztésének kulcstémája. 

ISO1 (a): a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az 

állampolgárok, a civil szervezetek és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen 

a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából 

A határrégió az elmúlt évtizedben dinamikus nyitási folyamaton megy keresztül. Ennek eredményeként 

a funkcionális városi területeken jelentősen javultak a társadalmi és gazdasági kapcsolatok. Ezzel 

párhuzamosan több jogi és adminisztratív akadály is felmerült. Ezek a különböző jogi és közigazgatási 

rendszerekben gyökerező akadályok az oktatástól (pl. a bizonyítványok elismerése), az egészségügytől 

(pl. a mentőautók határon túli mozgása), a rövid ellátási láncoktól (pl. a termelők adóztatási problémái) 

a közlekedésig (pl. a tömegközlekedés komplex szabványai) terjednek, de érintettek a foglalkoztatási, 

katasztrófavédelmi, közbeszerzési kérdések is. Ezek a tényezők jelentősen akadályozzák a mindennapi 

gazdasági és társadalmi interakciókat. A határ menti régiók erősebb kohéziója és az interakciók 

intenzívebbé tétele átfogó nyomon követést, elemzést és a jogi és adminisztratív akadályok 

felszámolását igényli. Ezért szükség van a határokon átnyúló mobilitás és integráció akadályainak 

összehangolt felszámolására vagy mérséklésére.  

Az akadályok leküzdésében, valamint a közigazgatás és a civil társadalmi szereplők közötti 

együttműködés elősegítésében a területi együttműködés bizonyos típusai nagy múltra tekintenek 

vissza a határrégióban. Testvérvárosi szerződések százai jöttek létre a rendszerváltás óta, és a szlovák-

magyar határ ad otthont a legtöbb ETT-nek (Európai Területi Társulás) az EU-ban.  

A határ két oldalán párhuzamos struktúrák kialakítása helyett a funkcionális területek stratégiai 

hasznosítására van szükség, hogy egyes tematikus területeken közös megoldásokat találjanak a jobb 
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kormányzás és szolgáltatásnyújtás érdekében. A gyakorlat azt mutatja, hogy gyakran a hosszú távú, 

intézményesített stratégiai tervek megalkotásának hiánya, valamint a határon átnyúló migrációval 

kapcsolatos, határon átnyúló életeseményekről való tájékoztatás hiánya hátráltatja az erősebb 

integrációt. Az együttműködés elősegítené a határokon átnyúló jogi és adminisztratív akadályok 

leküzdését, és egyidejűleg hozzájárulna a Program kiválasztott SO-iban tervezett egyéb tevékenységek 

sikeres megvalósításához. 

ISO1 (c): Kölcsönös bizalom kialakítása, különös tekintettel az emberek közötti akciók bátorításával 

Az emberek közötti együttműködési projektek fontos és sikeres eszközt jelentenek a határon átnyúló 

együttműködési programokban, amelyek célja az alulról építkező kapcsolatok és interakciók 

kezdeményezése és előmozdítása a határ különböző oldalán élők között. A P2P-t különféle tényezők 

támogatják: szlovákok és magyarok ezer éves együttélése; a két ország kulturális, oktatási, 

tudományos, sport és ifjúsági területeit támogató meglévő együttműködési kezdeményezések; a 

partnerségek nagy sűrűsége a testvérvárosi kapcsolatok terén; az interetnikus, interkulturális és 

kétnyelvű interakciókban érdekelt szlovák és magyar kulturális és civil szervezetek magas aránya; 

szórakozás, szabadidő, család és barátok látogatása, mind fontos motiváció a határátlépésben. 

Az interperszonális, különösen a kulturális együttműködés különösen az előző Program Kis Projekt Alap 

felhívásaira pályázók körében volt nagyon népszerű téma. Fesztiválok, táborok, ifjúsági találkozások, 

kulturális csereprogramok gyakori témái ezeknek a projekteknek, amelyek elősegítik a kölcsönös 

bizalom kiépítését és teret adnak a P2P interakcióknak. A Kis Projekt Alapot, mint eszközt nagyon 

hasznosnak értékelték a regionális érintettek, akik úgy érzik, hogy ezt a támogatást hatékonyan tudnák 

felhasználni céljaik megvalósítására a területfejlesztési törekvések során. A regionális érintettek 

egybehangzó véleménye szerint ezen belül a SO SPF-t meg kell tartani. A fizikai eredményeken kívül a 

kapcsolódó fejlesztések masszív alapot képeznek minden további határokon átnyúló 

kezdeményezéshez azáltal, hogy közelebb hozzák egymáshoz az érintetteket. A legnagyobb hozzáadott 

értéket a partnerségek kialakítására gyakorolt hatása jelenti, egyfajta horizontális megközelítésként, 

amely az összes többi kijelölt SO-hoz is hozzájárul. Így az állampolgárok közötti kölcsönös bizalom és 

tudás erősítése, valamint a határ elválasztó hatásainak csökkentése érdekében bizonyítottan nagyobb 

számú, erősebb kulturális és P2P együttműködési projektre van szükség. 

Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Programon belül javasolt konkrét akciókkal kapcsolatos 

további részletek a programdokumentum 2. fejezetében találhatók. 

 

2.3. Kapcsolat más vonatkozó tervprogramokkal és a jelen 

dokumentumokban rögzített környezetvédelmi célkitűzésekkel 

A környezeti vizsgálat kiterjedt a Program konkrét célkitűzései és az uniós szintű, valamint a 

környezetvédelmi szempontból releváns nemzeti programok közötti kapcsolat elemzésére is. 

Megvizsgáltuk, hogy a program célkitűzései támogatják, hátráltatják vagy nem befolyásolják a 
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stratégiai dokumentumokban megfogalmazott környezetvédelmi vagy fenntarthatósági célok 

elérését.  

A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 



 

 Környezeti értékelő jelentés egyeztetési változata 

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program 

 Stratégiai Környezeti Vizsgálata 

 

15 

A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

EURÓPAI UNIÓ 

Európai zöld megállapodás 

Az EU 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlati ambícióinak növelése + + - - - - - - 
Tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás - - - - - - - - 
Az ipar mozgósítása a környezetbarát és körforgásos gazdaság érdekében + - - - - - - - 
Energia- és erőforrás-hatékony építés és korszerűsítés - - - - - - - - 
Szennyezőanyag-mentességi célkitűzés a toxikus anyagoktól mentes környezetért + + - - - - - - 
Az ökoszisztémák és a biodiverzitás megóvása és helyreállítása + + - - - ? - - 
A termelőtől a fogyasztóig: méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszer + - - - - - - - 
A fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás felgyorsítása - - - - - - - - 

8. környezetvédelmi cselekvési program (javaslat) 

Az üvegházhatást okozó gázok 2030-ra vonatkozó csökkentési céljának, valamint 2050-ig a klímasemlegességének 
az elérése 

+ + - - - - - - 

Az alkalmazkodóképesség növelése, az ellenálló-képesség erősítése és az éghajlatváltozással szembeni 
sérülékenység csökkentése 

- + + + + - - - 

Haladás a regeneratív növekedési modell felé, a gazdasági növekedés elválasztása az erőforrások felhasználásától 
és a környezet pusztulásától, valamint a körforgásos gazdaságra való áttérés felgyorsítása 

+ - - - - ? - - 

A szennyezésmentes törekvés megvalósítása, ideértve a levegőt, a vizet és a talajt is, valamint az európaiak 
egészségének és jólétének védelme 

+ + - - + - - - 

A biodiverzitás védelme, megőrzése és helyreállítása, valamint a természeti tőke (különösen a levegő, a víz, a talaj 
és az erdők, az édesvíz, a vizes élőhelyek és a tengeri ökoszisztémák) növelése 

+ + - - - ? - - 

A termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos környezeti és éghajlati terhelés csökkentése (különösen az 
energetika, az ipari fejlesztés, az épületek és az infrastruktúra, a mobilitás és az élelmiszer-ellátás terén) 

+ - - - - - - - 

A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia 

Vissza kell hozni a természetet a mezőgazdaságba - - - - - - - - 
A földhasználat féken tartása és a talaj ökoszisztémáinak helyreállítása - + - - - - - - 
Az erdőterület növelése, az erdők állapotának és rezilienciájának javítása - + - - - - - - 
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A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

Mindenkinek előnyös megoldások az energiatermelésben - - - - - - - - 
Az édesvízi ökoszisztémák helyreállítása - + - - - - - - 
A városi és városkörnyéki területek zöldebbé tétele - + - - - - - - 
A környezetszennyezés csökkentése + + - - - - - - 
Az idegenhonos inváziós fajok elleni fellépés - + - - - - - - 
Az ismeretek, az oktatás és a készségek fejlesztése - + - ? - - - - 

MAGYARORSZÁG 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

Természeti erőforrások: Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások - + - - - - - - 
Természeti erőforrások: Az embert érő környezeti terhelések csökkentése + + - - - - - - 
Természeti erőforrások: Nem megújuló természeti erőforrások + - - - - - - - 

Nemzeti Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom - - + + + - - - 
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme + + - - - ? - - 
Térségi potenciálokra alapozott fenntartható térszerkezet + - - - - - + - 

5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (tervezet) 
Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak 
csökkentése 

+ + - - - ? - - 

Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata + + - - - ? - - 
Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének 
erősítése 

+ - - - - - - - 

A környezetbiztonság javítása + + - - - ? - - 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

Dekarbonizáció + + - - - ? - - 
Alkalmazkodás és felkészülés - + - - + - - - 
Az éghajlatváltozási partnerség biztosítása 
 

? ? - - - - ? - 
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A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

Nemzeti Energia- és Klímaterv 

Dekarbonizáció + + - - - ? - - 
Energiahatékonyság + - - - - - - - 
Energiabiztonság - - - - - - - - 
Kutatás, innováció és versenyképesség + - - - - - - - 

Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 

Vízvisszatartás a vizeink jobb hasznosítása érdekében - + - - - - - - 
Kockázat megelőző ár- és belvízvédelem - + - - - - - - 
A vizek állapotának fokozatos javítása, a jó állapot/potenciál eléréséig - + - - - - - - 
Minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása, elviselhető fogyasztói 
teherviselés mellett 

- + - - - - - - 

A társadalom és a víz viszonyának javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind döntéshozói szinten) - + - - - - - - 
Nemzeti Tájstratégia 

Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása ? + - - - ? - - 
Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás ? + - - - ? - - 
A tájidentitás növelése - - - - - + - - 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: desztinációs logikán alapuló termék- és attrakciófejlesztés, 
alapinfrastruktúra-fejlesztés  

- - - - - + - - 

Identitás és kötődés - - - - - + - - 

SZLOVÁKIA 

A Szlovák Köztársaság Stratégiai Közlekedésfejlesztési Terve 2030-ig - II. Fázis 

A települések és ipari zónák egyenlő hozzáférésének biztosítása... + - + + + + -  
Közlekedési rendszer fenntartható fejlesztése... + - - - - - -  
Versenyképesség javítása... + - - - - - -  
Közlekedésbiztonság fejlesztése... - + + - - + -  
A közlekedés negatív környezeti és társadalmi-gazdasági hatásainak csökkentése, ideértve a klímaváltozást... + + + + + + -  
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A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

Zöldebb Szlovákia - A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi politikája 2030-ig 

A természeti erőforrások (víz, ökoszisztémák és táj, talaj, erdők, nyersanyagok) fenntartható használata és 
hatékony védelme 

+ + - - + + - - 

Klímaváltozás és levegővédelem + + - - - + - - 
Zöld gazdaság és irányítás + + - + - + + + 

Szlovákia fejlesztési jövőképe és stratégiája 2030 - Nemzeti Területfejlesztési Stratégia 

A demográfiai hanyatlás megállítása és a gazdaságilag aktív népesség növekedésének támogatása + - + + + - - - 
Az oktatás elérhetőségének, minőségének támogatása és a munkaerő-piaci kereslethez való igazítása - - + + - - - - 
A lakosság egészségi állapotának és az aktív élet hosszúságának növelése - + + - + - - - 
A természeti források hatékony és fenntartható menedzselésének biztosítása + + - - - - - - 
A rugalmas innováció-orientált regionális gazdaságok fejlődésének támogatása + + + + - + - - 
Az innováció-orientált zöldgazdaság infrastruktúrájának kiteljesítése + + + + + + - - 
A nemzeti és regionális gazdaságok fenntarthatóságának és ellenállóképességének támogatása  + + + + + + + - 
A közigazgatás hozzáférhetőségének, átláthatóságának és hatékonyságának támogatása   - - -  + - 
A helyi és regionális közösségek gazdasági fenntarthatóságának támogatása + + + + + + + + 
A modern, hatékony infrastruktúra, szolgáltatások és lakhatás elérhetőségének és fenntarthatóságának 
támogatása 

+ + + + + + + - 

A fenntartható fejlődés nemzeti stratégiája 

Demokráciafejlődés, modern állam- és közigazgatási rendszer, társadalmi szolidaritás és biztonság - - + + + + + + 
Kiegyensúlyozott területfejlesztés + + + + - + + + 
Magas színvonalú emberi erőforrások + - + + + - - + 
Új gazdasági modell + + + + - + - - 
Magas színvonalú lakókörnyezet + + - - + + - - 

Nemzeti stratégia a biodiverzitás védelmére 

Természetvédelem  - + - - + + - - 
Ökoszisztémák fenntarthatósága és erősítése - + - - + + - - 
Biodiverzitás védelme az állami mezőgazdasági, erdészeti és halászati politikában + + - - + + - - 
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A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

Védekezés az invazív fajokkal szemben - + - - + - - - 
A biodiverzitásra nehezedő nyomás csökkentése és a genetikai források észszerű használata - + - - + + - - 
Ágazati és környezetvédelmi politikák harmonizálása + + + + + + + + 

Nemzeti szakpolitikai keret az alternatív üzemanyagok piacának fejlesztésére 

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúra-fejlesztésének támogatása + - -+ - - + - - 
Kutatás-fejlesztés az alternatív üzemanyagok területén + - + + - + - - 
Vállalkozók támogatás az alternatív üzemanyagok területén + - + - - + - - 
Az alternatív meghajtású gépkocsik keresletének ösztönzése + - - - - - - - 

Helyreállítási és rugalmassági terv 2018-2030 

Zöld gazdaság + + + + - + - - 
Oktatás - - + + - - - - 
Tudomány, kutatás és innováció + - + + - - - - 
Közegészségügy - + - + + - - - 
Hatékonyabb közigazgatás és digitalizáció  - - - + - - + + 

Szlovákia területfejlesztési perspektívája 
A gazdasági alap fejlesztésének elősegítése, versenyképességének és eredményességének erősítése  + - + + - + - - 
A kiegyensúlyozott településfejlesztés, ezen belül a vidékfejlesztés elősegítése  + + + + + + + - 
Egyenlő hozzáférés biztosítása az infrastruktúrához  + - + + + + - - 
A környezeti, természeti és kulturális örökség védelme és létrehozása  - + - - - + - - 
Az integráció és a kohézió népszerűsítése  + + + + + + + - 
A fenntartható fejlődés biztosítása  + + + + + + + + 

Nemzeti stratégia a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus fejlesztésére Szlovákiában  
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése - - + + - - - - 
Az oktatás és a köztudatosság növelése  - - + + - - - - 

Nemzeti beruházási terv 2018-2030 
A zöld gazdaság, a közlekedés, az energiaágazat, az ITC támogatása és fejlesztése + + + + - + - - 
Zöld és környezetbarát infrastruktúra + + - - - + - - 
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A dokumentumok környezetvédelmi és/vagy fenntarthatósági célkitűzései 

A Program prioritásai és egyedi célkitűzései 

1. prioritási 

tengely 
2. prioritási tengely 3. prioritási tengely 

PO2 

SO VI 

PO2 

SO VII 

PO4 

SO I 

PO4 

SO II 

PO4 

SO IV 

PO4 

SO V 

ISO1 

Akció b)  

ISO1 

Akció c) 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, mérséklés + + - - - + - - 
Tudomány, kutatás, innováció + + + + - + - - 
Oktatás + - + + - - - - 
Közegészségügy - - - - + - - - 

 

Jelmagyarázat + A specifikus programcél összhangban áll a környezetvédelmi/fenntarthatósági célkitűzéssel 

! A specifikus programcél veszélyezteti a környezetvédelmi/fenntarthatósági célkitűzés elérését 

? A specifikus célnak a környezetvédelmi célkitűzésre gyakorolt hatása a megvalósítás módjától függ 

0 A specifikus Programcél és a környezetvédelmi/fenntarthatósági célkitűzés között nincs összefüggés 

 

4. ábra: Kapcsolat a Program konkrét célkitűzései és az uniós szintű célkitűzések, valamint a környezetvédelmi szempontból releváns nemzeti stratégiák között 

A Program teljes mértékben összhangban áll a fenti táblázatban felsorolt releváns stratégiai dokumentumokkal. A meghatározott prioritások az 

ágazatközi, valamint az ágazati politikák prioritásaihoz kapcsolódnak a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság területén. 

Összességében megállapítható, hogy a Program közvetlenül vagy közvetve, nyilvánvalóan eltérő mértékben támogatja az uniós és tagállami szintű 

stratégiai dokumentumokban meghatározott környezeti és fenntarthatósági célok többségének megvalósítását. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a 

Program különböző környezeti megközelítésű tevékenységeket tartalmaz, így a tervezett akciók között olyan speciális prevenciós fókuszú beavatkozások 

is szerepelnek (pl. „Körforgásos gazdaság fejlesztése”), valamint a környezetszennyezés nyomon követésére és orvoslására irányuló, már megtörtént 

beavatkozások. (pl. "Felszíni és felszín alatti vizek minőségének javítása"). Végül mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy a tervezett intézkedések 

várhatóan nem akadályozzák a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok elérését.  
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2.4. A programdokumentum belső konzisztenciája környezetvédelmi 

szempontból 

2.4.1. Ellentmondások a Program 1. és 2. fejezete között  

A Program 1. fejezete a gazdasági és társadalmi jellemzők mellett a fejlesztési terület környezeti jellemzőit is 

feltárja, és azonosítja a legfontosabb környezeti konfliktusokat. A tervezési logika szerint ezek megoldására 

irányulnak a Program második fejezetben megfogalmazott céljai és intézkedései. 

Összességében a Program beavatkozási logikája megfelelően tükrözi az 1. fejezetben azonosított 

környezeti kihívásokat. Ezek többségére, különösen a keletkező hulladék mennyiségének növekedésére, a 

biodiverzitás, a felszíni és felszín alatti vizek sérülékenységére, a klímaváltozás kedvezőtlen 

következményeire érdemben reagálnak a Program 1. „Zöldebb Európa” prioritási tengelyének megfelelő 

intézkedései. Ennek ellenére a Program nem foglalkozik minden, az első fejezetben azonosított környezeti és 

fenntarthatósági kihívással (pl. a megújuló energia potenciál kihasználásának hiányosságai), ami a források 

szűkösségéből, illetve a tervezett fejlesztésekre irányuló tematikus koncentrációból adódik.  

2.4.2. A Program belső konzisztenciája környezetvédelmi szempontból 

A Program belső szinergiáját az egyes akciók szintjén vizsgáltuk. Az értékelés azt kívánta tisztázni, hogy az 

egyes intézkedések együttesen felerősítik-e a várható pozitív vagy esetleg káros környezeti hatásokat, 

továbbá vannak-e olyanok, amelyek egymással ellentétes környezeti következményekkel járnak. A különböző 

környezeti elemekre gyakorolt hatások tekintetében az eredmények eltérőek lehetnek. Ezért az 

áttekinthetőség kedvéért az alábbi, az értékelések eredményeit bemutató táblázatban a legnagyobb hatású 

folyamatokra helyeztük a hangsúlyt.  

Akciók 1.1.1. 2.1.1. 1.2.1. 2.2.1. 2.1.1. 2.2.1. 2.3.1 2.3.2. 2.4.1. 2.4.2. 3.1.1. 3.2.1. 

1.1.1.  + + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. +  + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 

1.2.1 + +  + 0 0 + + + >< 0 0 

1.2.2. 0 0 +  0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. + + 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

2.3.1. 0 0 + 0 0 0  0 0 0 0 0 

2.3.2. 0 0 + 0 0 0 0  0 0 0 0 

2.4.1. 0 + + 0 0 0 0 0  + 0 + 

2.4.2. 0 0 >< 0 0 0 0 0 +  0 0 

3.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

3.2.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0  

Jelmagyarázat + Az akciók együttesen hozzájárulnak a pozitív környezeti hatáshoz  

! Az akciók együttesen némileg negatív környezeti hatást eredményeznek  

>< Az akciók potenciálisan ellentmondásos környezeti hatásokat eredményeznek 

0 A környezeti hatás szempontjából nem kapcsolódó akciók 

5 ábra: Az akciók szinergiája a környezetvédelem szempontjából 
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A Program belső környezeti konzisztencia vizsgálatának fő eredménye, hogy a Program nem tartalmaz olyan 

akciókat, amelyek felerősítenék egymás káros környezeti hatásait, és ezáltal a környezeti elemek és 

rendszerek fokozott kizsákmányolásának és nyomásának kockázatát jelentenék. Éppen ellenkezőleg, az 

elemzés azt mutatta, hogy a Programon belüli intézkedések többsége vagy környezeti szempontból 

semleges, vagy nem kapcsolódó környezeti következményekkel jár (pl. a „Körforgásos gazdaság fejlesztése” 

és a „Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése” akcióknak is van környezeti hatása, de ezek jellemzően 

nem ugyanazon a területen találhatók, és nem függetlenek egymástól). Természetesen néhány 

környezetvédelmi, természeti és tájképi szempontból különösen előnyös akció egyidejű végrehajtása 

megsokszorozza a várható pozitív hatásokat. Potenciálisan ellentétes környezeti hatásokat csak a 

turizmusfejlesztés és a természeti tőke védelmét célzó cselekvés között azonosítottak. Ebben az esetben a fő 

gondot a turizmusfejlesztés lehetséges káros környezeti hatásai jelentik, amelyek nagyrészt megelőzhetők, a 

4.1. pontban részletezettek szerint.   

3. A PROGRAMTERÜLET KÖRNYEZETÉNEK JELENLEGI ÁLLAPOTA ÉS 

VALÓSZÍNŰ ALAKULÁSA A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL 

Az alábbi fejezet egy része a Területi elemzés 2. fejezetének kivonata és összegzése, míg másik része nyilvános 

adatbázisokon alapul. 

3.1. A Program célkitűzései által várhatóan érintett területek környezeti 

jellemzői 

3.1.1. Tájszerkezet  

A határ menti régió egyik fő kohéziós eleme a tájszerkezet, amely nem igazodik az adminisztratív határokhoz, 

bár esetenként a természeti adottságok meghatározhatják az országok közötti határokat. A táj nemcsak 

összeköti és elválasztja az országokat, hanem több esetben a közös örökségkezelés alapjául is szolgál. 
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6. ábra: Makro- és mezorégiók a határ menti területen (Forrás: Területi elemzés, CESCI, 2020) 

A programterület magyarországi részét síkságok és hegyvonulatok jellemzik, míg a szlovákiai részt a 

hegyvidék uralja, délen síkságok, keleten és nyugaton pedig széles völgyekkel tarkított, zord dombok 

váltakoznak. A programterület a Pannon-Kárpátok régió 5 természetföldrajzi makrorégióját foglalja magába, 

amelyek közül a Dunántúli-középhegység kizárólag Magyarországhoz, a Duna-Morva-medence csak 

Szlovákiához tartozik. A Kisalföld (Kisalföld/Malá dunajská kotlina), az Alföld (Nagyalföld) és az Északnyugati-

Kárpátok mind átnyúlnak az országhatáron. 

A vizsgált terület mintegy 50 mezorégiót foglal magában, amelyek sajátos földrajzi, vízrajzi és domborzati 

adottságokkal rendelkeznek. Részletesebben: a programterület mintegy 200 kistérségre osztható. A 

mezorégiók közül megközelítőleg 20, a kistérségek közül 80 tekinthető határmenti tájnak, és földrajzilag 

hasonlónak.  

A magyar-szlovák országhatár mentén a táj sokszínű, de a különbségek nem a közigazgatási határokhoz 

kapcsolódnak, a tájak a maguk természetes módján lépik át a határt. Területi szempontból a határon átnyúló 

olyan tájak és tájjellemzők, mint a határfolyók, hegyek vagy síkságok, összeköthetik, de el is választhatják 

Magyarországot és Szlovákiát. 
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3.1.2. Talajviszonyok 

A Program által lefedett területen a talajviszonyok igen változatosak, amint azt az alábbi FAO talajtérkép is 

szemlélteti. 

 

7. ábra: A Program terület talajállapota (Forrás: FAO) 

A talajtípusok kialakulását elsősorban a domborzati és vízrajzi viszonyok határozták meg, és ezek határozzák 

meg a talajokat veszélyeztető tényezőket is. A dombvidéki és hegyvidéki területeken jelentős eróziós 

veszéllyel kell számolni, amelyet a klímaváltozás mellett a helytelen művelés módok (pl. lejtőirányú művelés) 

fokoznak. A szélnek kitett területeken, mint amilyen a Kisalföld, és a Duna menti Alföld a defláció fenyegeti, 

amit szintén fokozhat a klímaváltozás, de megfelelő műveléssel, erdősávok kialakításával mérsékelhető a 

hatása. 

3.1.3. Vízforrások, folyómedrek, vízkezelés  

A Program teljes területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A két ország között a legjelentősebb vízi 

kapcsolat a Duna, a másik jelentős határfolyó az Ipoly/Ipel’. Szlovákia keleti határfolyója a Morva. A 

Dunamenti alföld (Podunajská nížina) jelentősebb folyói a Kis-Duna (Malý Dunaj/Kis-Duna), a Vág/Vág, a 

Nyitra és a Hron/Garam. A Duna jobb parti mellékfolyói a Mosoni-Duna és a Rába, utóbbihoz a Répce és a 

Marcal csatlakozik. Kelet felé fordulva a Tisza/Tisa a legnagyobb folyó, rövid szakaszon határfolyó is. Fontos 

jobbparti mellékfolyói az Ondava, a Laborec és az Uh által táplált Bodrog, valamint a Hernád/Hornád által 

táplált Sajó/Slaná. A programterület egyik jelentős balparti mellékfolyója a Romániából eredő 

Szamos/Someș.  

A vízminőségvédelem elengedhetetlen az ivóvízbázisok tisztaságának megőrzéséhez. Az egyik legjelentősebb 

ivóvízbázis a Kisalföld (Malá dunajská kotlina) alluviális kavicslelőhelyei alatt található. Emellett négy 

releváns ivóvízbázis található a programterületen (Komárňanská Vysoká Kryha/Dunántúli-középhegység; 

Slovensky kras/Aggteleki-hegység; Bodrog folyó; Szamos folyó/Someș). A karsztok különösen értékes részei 
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az ivóvízbázisnak. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt (Slovenský kras) hidrogeológiai szempontból egy 

egységet alkotnak, mivel a felszín alatti vízforrások kapcsolódnak egymáshoz és közvetlenül hatnak 

egymásra. A karsztvíz különösen érzékenyek a szennyezésre; ezért védelme elsősorban a hosszú távú 

vízellátás érdekében fontos.  

3.1.4. Természeti értékek, védett területek, biológiai sokszínűség 

Az országhatár mentén több terület vagy védelem alatt áll, vagy a jövőben védelmet érdemel. Viszonylag jól 

megőrzött, gazdag biodiverzitású ökoszisztémák találhatók a fókuszterületen, a nemzeti parkoktól a Natura 

2000 területekig különböző szintű védelem szolgálja ezeket. Magyarországon 5 nemzeti park található a 

határ menti területen: a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Duna–Ipoly Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park, az 

Aggteleki Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park. Évek óta vita tárgyát képezi a Duna Nemzeti Park 

létrehozásának szükségessége a Szigetköznél/Malý Žitný ostrovnál.   

A határ szlovákiai részén 5 nemzeti park található: Nízke Tatry (Alacsony-Tátra) Nemzeti Park, Muránska 

Planina (Murányi-fennsík) Nemzeti Park, Slovenský Raj (Szlovák Paradicsom) Nemzeti Park, Slovenský Kras 

(Szlovák Karszt) Nemzeti Park és Velka Fatra (Nagy-Fátra) Nemzeti Park.   

Az Aggteleki és a Szlovák-karszt barlangjai 1995 óta a két ország közös természeti világörökségi helyszínei 

közé tartoznak. A tájvédelmi övezetek, Natura 2000 és Ramsari területek mellett számos kisebb, védett 

terület található a határrégióban. A Natura 2000 területeken a fejlesztés meglehetősen korlátozott, csak a 

védelmi célokkal összeegyeztethető tevékenységek engedélyezettek. Hasznos lenne, ha ezek a korlátozások 

csak azokon a területeken maradnának változatlanok, amelyek megfelelnek a természetvédelmi terület 

kijelölési kritériumainak.  

A határ menti térség természeti adottságai azonban nemcsak a természeti értékek védelméhez adnak 

megfelelő alapot, hanem a térség gazdasági életében is kiemelkedően fontos szerepet töltenek be. A határ 

menti régió nyugati része mindkét ország esetében kiemelkedően jelentős vidéki területnek minősül. A 

borászat szinte az egész határ menti területen jelen van. Az aktív turizmusban és a fürdőturizmusban is 

fontos szerepet kapnak a természeti értékek és adottságok.    

3.1.5. Kulturális örökség  

A szlovák-magyar határ menti térség nagyon gazdag tárgyi és szellemi örökségi elemekben, amelyek közül 

számos a határ mentén található, vagy akár a két ország közös részét képezi. 
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8. ábra: Természeti és kulturális örökség a határterületen (Forrás: Területi elemzés, CESCI, 2020) 

Az örökséggazdálkodáson alapuló együttműködés egyik alapja a határon átnyúló természeti értékek, tájak 

fizikai térben érzékelhető megléte, valamint az évszázadok során hol együttesen, hol egyénileg létrejött 

kulturális örökség. A fenti térkép a régió főbb természeti és kulturális örökségeit mutatja be a természeti 

rezervátumok adatbázisa, az UNESCO világörökségi listája és a határ menti térség kulturális örökségei 

alapján. 

A határvidéken számos műemlékben és egyéb épített kulturális látnivalóban gazdag történelmi 

városközpont található, pl. Pozsony és Győr belvárosától a római limes és a határon átnyúló komáromi és 

komarnói erődrendszer együttes szakaszán keresztül a füzéri várig. Ezen helyszínek közül több a szomszédos 

országból is fogad látogatókat, akik nemcsak az összes bejövő toplistáját vezetik, de bizonyos napokon még 

a belföldi turistaforgalmat is felülmúlják. A kastélyok, paloták és kúriák közös örökséget, de egyes történelmi 

személyiségek (pl. Rákócziék) kultuszát és tiszteletét is képviselik.    

A határ menti régióknak nemcsak az örökség közös népszerűsítésére van szükségük, hanem a kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztésére is. Az örökség átfogó kezelése és kreatív ipar formájában történő hasznosítása 

(gyűjtés, kutatás, megőrzés, digitalizálás, bemutatás, feldolgozás, marketing, ökológiai és kulturális 

rendezvényszervezés) még korai szakaszban van. Integrált intézményi szinten és hosszú távon nem elterjedt 

az örökségkezelésben az együttműködés. 
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Szellemi kulturális örökség 

Az alábbi térkép a határ menti régióra fókuszálva készült, a települések kulturális értékeit és pontszerű 

látnivalóit mutatja be az egyes határátkelőhelyektől számított 30 és 60 perces elérhetőségen belül.   

 

9. ábra: Kulturális örökséges és intézmények a határszakaszon (Forrás: Területi elemzés, CESCI, 2020) 

Az ábra alapján látható, hogy a kulturális helyszínek többsége a magyar oldalon található, különösen gazdag 

az Esztergom-Budapest közötti terület, míg a legtöbb azonosított szlovákiai helyszín Pozsony környékén 

jelenik meg. A kulturális örökség, így a kastélyok, múzeumok, szakrális műemlékek jelentik a legtöbb 

látnivalót a határ mindkét oldalán, de a magyar oldal jelentős dominanciájával is, különösen a keleti határ 

menti területeken. A színházak magyar oldalra jellemző jobb területi lefedettsége szélesebb körű 

lehetőségeket kínál, míg a szlovák színházak közül csak néhány van a határok közvetlen közelében. A 

hangversenytermek és az egyetemek/főiskolák szintén egyenlőtlenül oszlanak meg Szlovákiában, a nyugati 

régiókban koncentrálódnak, míg Magyarországon az adott határterületen belül egyenletesebb azok 

megoszlása. Végül, a mozik eloszlása a pozsonyi és a nagyszombati régióban a legsűrűbb, míg a többi 

határmenti régiban megközelítőleg azonos szintű. A mozik viszonylag egyenlő eloszlása a filmipar 

kultúrájának a határ mindkét oldalán jelentkező hatását és az iránta megnyilvánuló hasonló keresletet 

tükrözi. Egyes kistérségekben azonban ez a kulturális funkció csak a határ egyik oldalán érhető el. A feliratos 

filmek vetítése növekvő népszerűségének és ezzel párhuzamosan a másik fél nyelve ismeretének 

köszönhetően ez a helyzet jó alapként szolgálnak a határokon átnyúló funkcionális együttműködésekhez.    
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3.1.6. Éghajati jellemzők, a klímaváltozás hatásai 

Az előrejelzések szerint az aszályos évek száma mind a magyar, mind a szlovák oldalon növekedni fog. Az 

1962 és 2011 közötti 50 év alatt az aszályok gyakorisága nőtt az ellenőrzött területeken. Az időszak második 

felében az erősödő tendencia mellett egyre gyakoribbá váltak az extrém aszályok is. 

 

1901 és 2016 között a magas hőmérséklettel jellemezhető szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá váltak, 

míg a szélsőségesen hideg időszakok gyakorisága csökkent a klímaváltozás miatt.  

A vízhiány és a sivatagosodás gyakoribbá és elhúzódóbbá válnak, a természeti környezetre, a természeti 

erőforrásokra és a mezőgazdasági, valalmint erdészeti termelés feltételeire is hatással lesznek. Emellett 

felhívják a figyelmet a lakosság víz- és élelmiszerellátásának bizonytalanságaira, az ivóvíz és élelmiszer-

alapanyagok minőségének romlására, miközben nőnek a termelési költségek, a vállalatok és a befektetők 

kockázatai. Mivel ezek a kockázatok és kihívások regionális jellemzőkkel bírnak, a problémák megoldásához 

szoros határon átnyúló együttműködésre van szükség.  

A klímaváltozás következtében gyakrabban fordulnak elő extrém, komoly hidrológiai veszélyt jelentő 

időjárási helyzetek is. Csökken a csapadékos napok mennyisége, de nő azoké, amikor egyszerre sok csapadék 

hullik. Ez a tendencia a határ mindkét oldalán kedvezőtlenül érinti az erdészeti és mezőgazdasági ágazatot, 

károsan befolyásolja a talajeróziót és az árvízvédelmi rendszereket, és mivel a talaj nem képes felvenni az 

intenzív csapadékot, jelentősen megnőhet a felszíni lefolyás. A rendkívül heves viharok és jégesők egyre 

gyakoribb környezeti jelenségekké válnak, és jelentős kockázatot jelentenek a mezőgazdasági termelésre. 

A klímaváltozás további következménye, hogy a melegebb és csapadékosabb időszakokban megnövekszik az 

árvizek gyakorisága és súlyossága. Az árvízveszélyt olyan tényezők is növelhetik, mint az árterek nem 

megfelelő kezelése, a feliszapolódás vagy a védelmi rendszerek működésképtelensége. Összességében 

azonban az éves vízmérleg csökkenő tendenciát mutat a régióban mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek 

tekintetében. 

3.1.1. Természeti források, energetikai adottságok 

A határ menti régió kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik, ami többek között jó feltételeket kínál 

termálfürdők létesítésére. Az alábbi ábrán látható, hogy alapvetően a határrégió keleti területeire jellemző 

a melegebb hőáramlás, ezek a területek a magyar oldalon kiterjedtebbek. A legkedvezőbb geotermikus 

adottságok a Pest régió délkeleti részétől kezdődő, a Heves- és Borsod-Abaúj-Zemplén-vidéken keresztül 

északkeleti irányban terjeszkedő, egészen a Kassa keleti részéig terjedő területen, ezen belül Budapest és 

Besztercebánya körzetében figyelhetők meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi felépítése és 

hidrogeológiai adottságai miatt is különösen kedvező lehetőségeket rejt a geotermikus energia feltárása, 

különösen a Tiszavasvári-Nagyhalász-KisvárdaFehérgyarmat-Nagyecsed-Nagykálló által bezárt területen 

belül. 
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10. ábra: Hőáramlás és kéregvastagság a határvidéken (Forrás: Területi elemzés, CESCI, 2020) 

Ezeken a területeken indokolt lehet a geotermikus energia fűtési célú hasznosítása, amely részben 

helyettesítheti az importált földgázt, így csökkentheti az energiafüggőséget és hozzájárulhat az 

éghajlatvédelmi célkitűzések eléréséhez. Szerencsére a határ menti térségben is vannak jó példák az ilyen 

jellegű törekvésekre, de a geotermikus energiában rejlő lehetőségeket még nem használják ki kellőképpen. 

Például Miskolcon 2013-ban ERFA források felhasználásával geotermikus távfűtési rendszert alakítottak ki, 

amely 2015-ben 733.277 GJ energiát termelt, 25 millió m3 földgázt helyettesítve, 48.000 tonnával csökkentve 

a CO2 kibocsátást. Galántán a geotermikus távhőrendszer fedezi az éves hőigény 90%-át, ami 4500 tonnával 

csökkenti a CO2 kibocsátást. Mivel a geotermikus feltételek nagyon hasonlóak a határ menti térségben, a 

határokon átnyúló program elősegítheti a geotermikus energia széles körű felhasználását célzó kutatási és 

fejlesztési tevékenységeket. 

3.1.2. Hulladékkezelés 

A két országban az évente keletkező hulladékok mennyisége, egy főre vetítve közel azonos. Ez a mennyiség 

az uniós átlag harmadának felel meg, ami kedvezőnek tekinthető. Ugyanakkor a korábbi éveket is figyelembe 

véve már kedvezőtlenebb a trend. Az eltérő bázisadatok után 2008 óta alakul hasonlóan a képző hulladék 

mennyisége, amely a 2008-as válságot követően, 2012 óta mindkét országban folyamatosan emelkedik. 

Magyarországon a legnagyobb emelkedés az építési és bontási hulladékok terén figyelhető meg. Szlovákia 

esetében nem határozható meg egy konkrét hulladéktípus, a fém, műanyag és üveg hulladékok esetében 

hasonló nagyságrendű növekedés tapasztalható. 
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11. ábra: Az egy főre jutó hulladékmennyiség változásai (Forrás: EUROSTAT) 

 

3.2. Releváns környezeti konfliktusok és problémák 

A fentiek alapján a programterületen a következő főbb környezeti konfliktusok és kihívások azonosíthatók: 

 A domb- és hegyvidéki területeken jelentős az erózió veszélye, amit az éghajlatváltozás és a helytelen 
termesztési gyakorlat súlyosbít. A szélnek kitett területeken, így a Kisalföldön és az Alföldön is fennáll 
a defláció veszélye, amit a klímaváltozás is súlyosbíthat, ennek hatása azonban megfelelő műveléssel, 
erdő- és cserjesávok képzésével mérsékelhető. 

 A vízminőségvédelem elengedhetetlen a vízbázisok tisztaságának megőrzéséhez. A karsztok 
különösen értékes részei az ivóvízbázisnak. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt (Slovenský kras) 
hidrogeológiai szempontból egy egységet alkotnak, mivel a felszín alatti vízforrások kapcsolódnak 
egymáshoz és közvetlenül hatnak egymásra. A karsztvíz különösen érzékenyek a szennyezésre; ezért 
védelme elsősorban a hosszú távú vízellátás szempontjából fontos. 

 A szélsőséges hidrológiai (pl. árvizek, belvíz) és meteorológiai események (pl. hirtelen 
felhőszakadások, viharok, jégesők) gyakoriságának és intenzitásának növekedése. A folyók 
vízháztartása igen változó: komoly problémát jelentenek az árvizek és a vízhiány. A vízgazdálkodás és 
a vízvédelem jobb összehangolásának szükségessége. 

 A növényzet degradációja, átalakulása, az invazív idegen fajok elterjedése a klímaváltozás és az 
elmúlt évtizedek emberi tevékenysége következtében.   

 A 2008-as válság vége óta mindkét országban növekszik a keletkezett hulladék mennyisége. 

3.3. A környezetállapot valószínűsíthető alakulása a Program végrehajtása 

nélkül  

A Program megvalósításának elmaradása eltérő irányú hatásokat okozhat a környezeti elemek és 

rendszerek állapotában.  
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A kifejezetten a környezeti kihívásokkal foglalkozó intézkedések végrehajtásának elmaradása (a „Zöldebb 

Európa” prioritási tengely alatt) a meglévő környezeti konfliktusok fennmaradását vagy esetleges 

eszkalációját eredményezheti. Mivel a Program környezetvédelmi intézkedései egyes konkrét területek (pl. 

természetvédelem, vízminőség javítása) mellett olyan tevékenységeket is tartalmaznak, amelyek a környezet 

állapotának egészére kedvező hatással lehetnek, megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések elmaradása 

negatív hatást gyakorolna valamennyi környezeti elem, de különösen a vadon élő állatok és a vizek állapotára.  

A fentiekkel ellentétben a Program – turizmusfejlesztésre korlátozódó – környezeti kockázattal járó akcióinak 

elmaradása értelemszerűen elkerülhetővé tenné az e tevékenységekből származó környezeti terheléseket. 

Az ezzel járó környezeti kockázatok rendkívül alacsony szintje miatt (részletesen lásd a 4.1. fejezetet) azonban 

a turizmus tervezett fejlesztéseinek várhatóan nem lesz jelentős hatása a környezet állapotára, azaz a 

Program ezen elemeinek elmaradása nem jár jelentős környezeti előnyökkel.  

4. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VALÓSZÍNŰ KÖRNYEZETI HATÁSAI 

4.1. A környezeti rendszerekre gyakorolt potenciális hatások  

4.1.1 Talaj 

A Program beavatkozásai között egyetlen olyat sem azonosítottunk, amely a talajok tartós és jelentős 

mértékű terheléséhez vezethetne. A dokumentum az egyik legfontosabb természeti erőforrásként definiálja 

a tervezési terület talajait, ennek megfelelően több intézkedésben is célzottan a talajok megóvása és 

állapotuk javítása a cél – erózió elleni védelem, talajok szennyezésének csökkentése. Több intézkedés 

közvetett kedvező hatást gyakorol a talajokra – hulladékgazdálkodás, körforgásos gazdaság erősítése, felszíni 

vizek állapotának javítása. 

A) Talaj mennyiségi és minőségi jellemzőire hatást nem gyakorló akciók  

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Talaj mennyiségi és minőségi jellemzőire várhatóan kedvező hatást gyakorló akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt várhatóan kedvező hatás 

1.1.1  

Körforgásos 

gazdaság 

fejlesztése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A körforgásos gazdaság fejlesztését, a hulladékgazdálkodás optimalizálását és a hulladékok 

mennyiségének csökkenését tartalmazzák, egyértelműen javíthatják a talajok állapotát. A 

keletkező hulladékok jelentős talajterheléssel járnak az illegális hulladéklerakáson keresztül, 

de megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakók is talajterhelő hatásokkal rendelkeznek. A 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt várhatóan kedvező hatás 

fogyasztási szokások átalakítását célzó intézkedés különösen fontos, hiszen jelenleg az 

előállított élelmiszerek jelentős része hulladékká válik. Ez a gyakorlat kettős terhelést jelent a 

talajok számára (a feleslegesen megtermelt alapanyagok jelentős mezőgazdasági területeket 

vesznek igénybe, illetve a keletkező hulladékok kezelése miatt). 

Ajánlott intézkedés: 

 Javasoljuk, hogy a hulladékokkal kapcsolatosan az újrahasznosítás és a keletezés 

megelőzése legyen a hangsúlyosabb intézkedés, a hulladékok lerakással történő 

ártalmatlanítása csak végső esetben legyen támogatott. 

1.1.2 Rövid ellátási 

láncok kialakítása 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A rövid ellátási láncok során jellemzően már a termelés során optimalizálva van a folyamat, 

hiszen egy ismert közeli felvevőpiac ismeretében, pontosabban lehet tervezni a termelésbe 

vont területek méretét. Ezáltal az igénybe vet termőföldek is optimálisabban kerülnek 

kihasználásra, a túltermelés és a termőföldek túlhasználata kevésbé fordul elő. A szállítási 

igények csökkenésével a közúti közlekedésből származó talajterhelő anyagok mennyisége is 

csökkenhet, első sorban a fő közlekedési útvonalak mentén. 

1.2.1. 

Természeti 

erőforrások 

védelme  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

A specifikus cél valamennyi intézkedése kedvező hatással lesz a talajok állapotára. A vizes 

élőhelyek állapotának javításával, a környező területek talajainak vízháztartása javul, ami a 

talajok fizikai állapotára hat kedvezően. Az élőhelyek fejlesztése valamint az erdősítés, a zöld 

infrastruktúra fejlesztése és a biológiai sokféleség biztosítása jelentősen növeli a talajok 

szervesanyag-tartalmát, illetve csökkenti az erózió veszélyét. A specifikus cél külön 

talajvédelmi intézkedést is tartalmaz, ami az erózió csökkentését és általában a talajok 

állapotának javítását tartalmazza. A szennyezések csökkentése kiemelt jelentőségű a talajok 

védelme érdekében, hiszen a tervezési területen jelentős az egykori ipari területek 

szennyezettsége, de jelenleg is több aktív ipari térség igényel kiemelt figyelmet talajvédelmi 

szempontból. A vízvédelmi intézkedések közvetett módon kedvezően hatnak a talajok 

minőségi állapotára (vizekből származó szennyező anyagok csökkenése). 

Ajánlott intézkedés: 

 Talajvédelmi szempontból az ipari, a mezőgazdasági, valamint a hegyvidéki 

területek különböző kockázatoknak vannak kitéve, de az intézkedések során 

valamennyi területtel célszerű foglalkozni. 

2.2.1.  

Közös 

kockázatkezelés  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A kedvező hatások első sorban a természetes árterületek helyreállításával valósulhatnak meg, 

hiszen az időszakos vízborításoknak köszönhetően, az ártéri talajok esetében újra a 

természetes folyamatok fognak dominálni. A vízkészletek optimalizálása pedig a tervezési 

terület vízmérlegét javíthatja, illetve a felszín alatti vizek vízjárása válik kiegyenlítetté, ami a 

talajok vízháztartása szempontjából kedvező hatás. 
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C) Talaj mennyiségi és minőségi jellemzőire kedvezőtlen hatást gyakorló akciók  

Egyik akció sem. 

D) Talaj mennyiségi és minőségi jellemzőire potenciálisan kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt potenciális negatív hatások 

2.4.2. 
A turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése akció  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordíthatatlan helyi 

Bár az akció pozitív hatással járó elemeket tartalmaz (a természeti örökség megóvása), a 

nagyobb jelentőségű intézkedések negatív hatást is gyakorolhatnak a talajok állapotára. A 

turisztikai desztinációk infrastrukturális fejlesztése területfoglalással jár (pl. kiterjedt 

parkolók), ami rontja a talajok mennyiségi állapotát.  A közlekedési infrastruktúra elemeinek 

közelében a talajszennyezés fokozódik (olajszármazékok, nehézfémek, stb. következében), 

ami talajdegradációhoz vezethet. 

Ajánlott intézkedés:  

 Turisztikai létesítmények tervezésekor mindig törekedni kell a területfoglalás és a 

burkolt felületek mértékének csökkentésére. 

 

4.1.3 Levegő 

A Program akciói között egyetlen olyat sem azonosítottunk, amely a légszennyezőanyag-kibocsátás tartós 

és jelentős mértékű emelkedését idézné elő.  Ugyan a turisztikai célú fejlesztések magukban hordozzák a – 

főleg közlekedési eredetű – emisszió emelkedésének lehetőségét, de a tervezett fejlesztések volumene miatt 

ezek várhatóan legfeljebb időszakos és lokális jelleggel, a vonatkozó tájékoztatási határtértékek elérését sem 

veszélyeztető mértékben gyakorolhatnak hatást a térség levegőszennyezettségére. Szintén rendkívül 

alacsony a valószínűsége, de kizárni a Program tartalma alapján nem lehet, hogy a körforgásos gazdaság 

fejlesztésére irányuló tevékenységek esetenként a lokális levegőszennyezettség emelkedéséhez vezetnek. E 

kedvezőtlen hatások azonban a fejlesztések körültekintő tervezésével elkerülhetők. Végül említést érdemel, 

hogy a természeti tőke védelmét célzó akció keretében támogatható tevékenységek viszont kifejezetten 

elősegítik az érintett térség levegőminőségének javítását.  

A)  Levegőminőségre hatást nem gyakorló akciók 

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Levegőminőségre kedvező hatást gyakorló akciók 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

2.1.1. 
Rövid ellátási 
láncok kialakítása 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható regionális 

Az akció mindenekelőtt a szállítási igények összességének mérséklése által segítheti elő a 

közlekedési eredetű légszennyezőanyag-kibocsátás mérséklését. Mindazonáltal felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy e hatás nem a fejlesztéssel érintett település levegőminőségi állapotában 

érvényesül, hanem inkább a tranzitútvonalak mentén. A települési levegőminőség alakulását 

az akció érdemben nem befolyásolja, ugyanakkor a rövid ellátási láncok kialakítása lehetőséget 

teremt a termelők széles körét lefedő, hatékony, lokális logisztikai rendszerek üzemeltetésére, 

ami viszont a szállítási eredetű kibocsátások további mérséklését idézheti elő. 

Ajánlott intézkedés: 

 Javasoljuk a helyi termelők széles körét lefedő, lokális logisztikai szolgáltatások 

kialakítását és ösztönzését a Program végrehajtása során.   

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció alatt támogatásban részesülő szerteágazó fejlesztési területek közül a felszíni és 

felszín alatti vizek minőségének javítására irányuló beavatkozások levegőminőségi 

relevanciával nem bírnak. Az élővilág védelmére irányuló fejlesztési irányok (a természet 

megóvása és védelme, biológiai sokféleség, zöld infrastruktúra) közül viszont azok, amelyek a 

növényborítottság növelését, a természetes, természetközeli növénytársulások 

fennmaradását célozzák, kedvezően befolyásolják az érintett térség, itt fekvő települések 

levegőminőségi állapotát is. Ez utóbbi szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak a 

települési környezetet érintő zöldinfrastruktúra-fejlesztések, amelyek a településeken 

koncentráltan jelenlévő por és egyéb szennyezőanyagok megkötésében jutnak szerephez. 

Ajánlott intézkedések: 

 A levegőminőségre gyakorolt hatások maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy a 

Program végrehajtása során a települések bel- és külterületeit érintő 

zöldinfastruktúra-fejlesztési elemek minden esetben egymással összehangoltan, 

rendszerszeméletben kerüljenek megtervezésre és valósuljanak meg, lehetővé téve 

településeket átszelő, azok átszellőzését javító, akár kékinfrastrukúrához kapcsolódó 

zöldfolyosók létrejöttét. 

 Megfontolandónak tartjuk, hogy a Program keretében fasorok, facsoportok, 

bokorcsoportok telepítése is támogatható legyen, amennyiben azok egy összefüggő 

zöldfolyosó részét képezik.  

2.2.1.  
Közös 
kockázatkezelés 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

Az akció legtöbb eleme nem befolyásolja a települési levegő minőségét. Kivételt képez a folyók 

menti árterek helyreállítása, és ahhoz kapcsolódóan a vizes élőhelyek revitalizációja, 

különösen abban az esetben, ha azok települések belterületein valósulnak meg. A beépítetlen, 

növényzettel és vízfelülettel fedett sávok kiterjedésének növekedése segíti a település 

átszellőzését, a szennyezőanyagok megkötését és ezáltal a légszennyezőanyag-koncentráció 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

csökkenését az érintett településeken.  

C) Levegőminőségre kedvezőtlen hatást gyakorló akciók 
D) Egyik akció semLevegőminőségre potenciálisan kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Akció A környezeti rendszerre ható potenciális negatív hatások 

2.4.2.  
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

A turisztikai fejlesztések – mindenekelőtt a közlekedési igények bővítése révén – minden 

esetben magukban hordozzák a légszennyező-anyagok kibocsátásának emelkedését. 

Ugyanakkor a Program alatt megvalósuló fejlesztések várható volumene előreláthatóan nem 

eredményezi az emberi egészséget, illetve a bioszféra állapotát veszélyeztető 

levegőszennyezettségi szint elérését.  

Ajánlott intézkedések:  

 A turisztikai fejlesztések tervezése során kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyéni 

gépjárműhasználat mérséklésére (pl. közösségi közlekedéssel történő megközelítés 

feltételrendszerének kialakítása, aktív turisztikai tematikájú fejlesztések előnyben 

részesítése; turisztikai attrakciók közti kerékpáros útvonalak létesítése, azokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások bővítése stb.) 

 A már jelenleg is magas látogatószámmal bíró turisztikai attrakciók, azon belül 

különösen a pontszerű, illetve városi látnivalók további fejlesztését, az ún. 

“túlturizmus” jelenség elkerülése érdekében nem javasoljuk, még abban az esetben 

sem, ha a tervezett fejlesztés e látnivalók egy “turisztikai programcsomagba” való 

szervezésére irányul.  

E) Levegőminőségre gyakorolt hatások iránya a Program tervezési szintjén nem állapítható meg  

Akció A terv alapján nem állapítható meg a környezeti hatás iránya 

1.1.1. 
A körforgásos 
gazdaság 
fejlesztése 

A hatás valószínűsége 
A hatás időtartama 

és gyakorisága 
A hatás 

visszafordíthatósága 
A hatás földrajzi 

hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

Elöljáróban le kell szögezni, hogy az akció kifejezetten anyag- és energiatakarékos, illetve 

hulladékszegény technológiák, eljárások terjesztését ösztönzi, így a megvalósuló fejlesztések 

szinte biztosan nem eredményeznek jelentős, a légszennyezettségi határértékek túllépéséhez 

vezető pontszerű károsanyag-kibocsátást. Erre garanciát jelent a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályok következetes hatósági érvényesítése is. Mindazonáltal valamennyi ipari, 

hulladékgazdálkodási profilú fejlesztés magában hordozza az esetleges légszennyezőanyag-

kibocsátás lehetőségét, beleértve az esetleges bűzterhelést is, továbbá a felmerülő szállítási 

igények volumene meghatározza a kapcsolódó közlekedési eredetű szennyezőanyag-

kibocsátást is. Ez utóbbiak várható mértéke a Program részletezettségének szintjén nem 

állapítható meg, hiszen jelenleg nem ismert az érintett létesítmények típusa, ágazati 

besorolása, földrajzi elhelyezkedése sem. Összességében tehát az akció megvalósítása 
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Akció A terv alapján nem állapítható meg a környezeti hatás iránya 

esetében kedvező levegőminőségre gyakorolt hatások valószínűsíthetők, ennek biztos 

bekövetkezése azonban a Program részletezettségének szintjén nem igazolható 

Ajánlott intézkedés:  

 A fejlesztések megalapozása során kiemelt figyelmet indokolt fordítani a szállítási 

igények minimalizálására és lehetőség szerint annak vasúton történő kielégítésére. 

 

4.1.4 Zaj- és rezgés 

A Program akciói jellemzően semlegesnek minősülnek a zaj- és rezgésterhelés szempontjából, sem annak 

előidézésében, sem mérséklésében nem játszanak szerepet. Ugyanakkor a “Protection of natural capital” 

akció alatt szereplő néhány beavatkozási irány, mindenekelőtt a nagyobb területet érintő, vagy útmenti 

sávokra irányuló zöldinfrastruktúra-fejlesztések, érdemben képesek csökkenteni a lakosság zajterhelését. Bár 

alapvetően élővilágvédelmi vonatkozással bír, e helyen is említést érdemel, hogy az említett fejlesztések 

kedvező zajvédelmi hatásai egyben a vadon élő és háziállatok szempontjából is relevánsak.  

A) Zaj- és rezgésterhelésre hatást nem gyakorló akciók  

 1.1.2 Rövid ellátási láncok kialakítása 

 1.2.2 Közös kockázatkezelés 

 A 2. prioritástengely „Szociálisabb és befogadóbb Európa” keretében megvalósított akciók 

 A 3. prioritástengely „az INTERREG együttműködés jobb irányítása” keretében megvalósított akciók  

B) Zaj- és rezgésterhelés megelőzése szempontjából kedvező hatással járó akciók  

Specifikus 
célkitűzés / Akció 

A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.2.1.  
Természeti 
erőforrások 
védelme 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

Az akción belül elsősorban a városi területek zöldinfrastruktúrájának létesítésére, illetve 

bővítésére irányuló támogatások képesek – ugyan “csővégi megoldásként”, de mégis 

érdemben – mérsékelni az érintett terület zaj- és rezgésterhelésének mértékét. Ezzel 

összefüggésben ugyanakkor említést érdemel, hogy az akció keretében tervezett 

beavatkozások döntő többsége a külterületeket érinti, amelyeken az erdősítés, 

sövénytelepítés, és általában véve a növényzettel borított területek kiterjedésének 

megőrzésére, vagy növelésére irányuló tevékenységek kedvező zaj- és rezgésvédelmi hatásai 

elsősorban ott élő állatvilág szempontjából bírnak jelentőséggel.   

Ajánlott intézkedés: 

 Javasoljuk, hogy a zöldinfrastruktúra-fejlesztéseken belül a jellemzően 
belterületeket érintők is részesüljenek támogatásban a Program végrehajtása során 
(pl. utcafásítás nagyforgalmú tranzitútvonalak mentén). 
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C) Zaj- és rezgésterhelés megelőzése szempontjából kedvezőtlen hatással járó akciók 

Egyik akció sem 

D) Zaj- és rezgésterhelésre potenciálisan kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Egyik akció sem 

E) Zaj- és rezgésterhelésre gyakorolt hatások iránya a Program tervezési szintjén nem állapítható meg  

Akció A terv alapján nem állapítható meg környezeti hatás iránya iránya 

1.1.1. 
A körforgásos 
gazdaság 
fejlesztése 

A hatás valószínűsége 
A hatás időtartama 

és gyakorisága 
A hatás 

visszafordíthatósága 
A hatás földrajzi 

hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható regionális 

A hatékony termelést és a fenntartható hulladékgazdálkodást célzó beavatkozási irányok 

többsége egyáltalán nem jár zajkibocsátással (pl. szemléletformálás, hatósági 

együttműködések bővítése, körforgásos elveknek megfelelő termékfejlesztés). Ugyanakkor az 

akció olyan technológiafejlesztési irányokat is magában foglal, amelyek esetében a 

rendelkezésre álló információ alapján nem jelenthető ki biztosan, hogy a megvalósításuk 

esetében nem áll fenn a zaj- és rezgésterhelés kockázata (pl. hulladékok kezelése esetében 

jelentkező zajkibocsátás mérsékelhető, de teljesen nem szüntethető meg). Ennek oka, hogy a 

Program – rendeltetésének megfelelően – nem részletezi, hogy milyen ágazati besorolású, 

típusú, technológiájú létesítmények fejlesztésére irányul. Mindazonáltal a Program keretében 

megvalósuló fejlesztések várható volumene, továbbá a jogszabályok figyelembevételénak 

szükségessége azt valószínűsíti, hogy e fejlesztések sem vezetnek a zaj-és rezgésterhelés 

vonatkozó határtértékeket meghaladó mértékű fokozódásához. Felhívjuk ugyanakkor a 

figyelmet arra, hogy a fejlesztések következtében esetlegesen növekvő szállítási igények az 

érintett útszakaszok mentén szintén zaj- és rezgésterheléssel járhatnak.  

Ajánlott intézkedés:  

 A fejlesztések megalapozása során kiemelt figyelmet indokolt fordítani a szállítási 
igények minimalizálására.    

 

4.1.5 Felszíni és felszín alatti vizekNo intervention axes can be identified within the 

rograme that would result in the deterioration of 

A Programban nem azonosítható olyan beavatkozási irány, amely a felszíni, vagy felszín alatti vizek 

mennyiségi, minőségi állapotának romlását eredményezné. Éppen ellenkezőleg, a tervezett tevékenységek 

egy része várhatóan elősegíti annak javulását. Amellett, hogy a Program kifejezetten vízgazdálkodási, illetve 

vízminőség-javítási célú tevékenységeket is támogat, közvetett módon egyéb beavatkozások révén is 

elősegíti a vizek – elsősorban, de nem kizárólag – mennyiségi szempontú védelmét.  

A) Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi jellemzőire hatást nem gyakorló akciók  

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
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 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi jellemzőire kedvező hatást gyakorló akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.1. 1. 
A körforgásos 
gazdaság 
fejlesztése  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A specifikus cél azon intézkedései, amelyek a körforgásos gazdaság fejlesztését, a 

hulladékgazdálkodás optimalizálását és az erőforrások hatékony felhasználását célozzák, 

egyértelműen javíthatják a vizek állapotát. A technológiai fejlesztések ellenére, számos termék 

előállítása nagy mennyiségű víz felhasználását igényli. Az erőforrások hatékonyabb 

alkalmazásával jelentősen csökkenthető a víz felhasználása.  

1.1.2. 
Rövid ellátási 
láncok kialakítása 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható regionális 

A rövid ellátási láncok során jellemzően már a termelés során optimalizálva van a folyamat, 

hiszen egy ismert közeli felvevőpiac ismeretében, pontosabban lehet tervezni a termelésbe 

vont területek méretét. Ezáltal az igénybe vet termőföldek is optimálisabban kerülnek 

kihasználásra, a túltermelés és a termőföldek túlhasználata kevésbé fordul elő, így az öntözési 

igények is jelentősen csökkenhetnek, ami javíthatja a vizek mennyiségi állapotát. A kijuttatott 

növényvédőszerek és műtrágyák mennyiségének csökkenésével a természetes vizek minőségi 

állapota is javulhat. 

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

A specifikus cél valamennyi intézkedése kedvező hatással lesz a vizek állapotára. A vizes 

élőhelyek állapotának javításával, a környező területek felszíni és felszín alatti vízháztartása 

egyaránt javul. A zöld infrastruktúra fejlesztése és a biológiai sokféleség biztosítása jelentősen 

növeli a talajok szervesanyag-tartalmát, ami növeli a talajok vízraktározó képességét. Mivel a 

legjobb természetes vízvisszatartó közeg a talaj, jelentősen javulhat az érintett terület 

vízháztartása, vízmérlege. A specifikus cél külön talajvédelmi intézkedést is tartalmaz, ami- és 

általában a talajok állapotának javítását tartalmazza. Ki kell emelni a mikroszennyező anyagok, 

gyógyszermaradványok ipari szennyezőanyagok mennyiségének csökkentését célzó 

intézkedést, ami részben eddig megoldatlan feladatot valósítana meg.  

2.2.1.  
Közös 
kockázatkezelés  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

Előremutató, hogy az árvízvédelemmel kapcsolatos akción belül nevesítve van a vízfolyások 

természetes árterületeinek visszaállítása. Amennyiben nagyobb területen kapnak szerepet a 

természetes árterületek, jelentősen bővülhet ui. a természetes állapotukhoz közelebb álló 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

élőhelyek száma, kiterjedése. Ugyanakkor az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztését minden 

esetben a fenti szemlélet mentén, azaz lehetőség szerint a természetközeli megoldásokat 

előtérbe helyezve kell megvalósítani. A vízkészletek kínálatának növelése alapvetően szintén 

kedvező beavatkozás lehet, amennyiben a vízkészletek felhasználásának optimalizálásával, 

szabályozásával párosul. 

Ajánlott intézkedések: 

 Csak olyan árvízvédelmi intézkedések megvalósítása javasolt, amelyek a 
természetvédelmi célkitűzéseket nem veszélyeztetik, a természetes vagy 
természetközeli árterek fejlesztését preferálja. Az árvízvédelmi művek kialakítása 
során csak az előzőkkel összhangban lévő fejlesztések támogatása javasolt. 

 Javasoljuk a vízkészletek fenntartható, takarékos felhasználását elősegítő intézkedés 
megfogalmazását. 

C) Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi jellemzőire kedvezőtlen hatást gyakorló akciók  

Egyik akció sem 
 

D) Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi jellemzőire potenciálisan kedvezőtlen hatást is 
kiváltani képes akciók  

2.4.2. 
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése akció  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony 
Időszakos, évente 

bekövetkező  
visszafordítható helyi, regionális 

Az akció ugyan kedvező hatású elemeket is (természeti örökség védelme) tartalmaz, de a 

nagyobb jelentőségű tevékenységek kedvezőtlen hatással is járhatnak a természetes vizek 

állapotára. Az állóvizekhez, termálvizekhez (köztük gyógyhelyekhez) kötődő desztinációk 

esetében a nagyobb látogatószám a vizek mennyiségi és minőségi állapotát is negatívan 

befolyásolhatja.  

Ajánlott intézkedés:  

 Javasoljuk, hogy a víztestek turisztikai jellegű felmérése egészüljön ki vízgazdálkodási 
és klimatikus felmérésekkel. A víztestek hosszú távú fenntartható turisztikai 
hasznosításának alapfeltétele, hogy a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő 
modell álljon rendelkezésre, ami prognosztizálja az adott víztest vízkészletét, 
vízminőségét az elkövetkezendő évtizedekre 

 

4.1.6 Biodiverzitás, élővilág, Natura2000 területek, védelem alatt álló területek   

A Program jelentősebb infrastrukturális fejlesztéseket nem támogat, egyedül a turizmus egyes 

változatainak élőhelyekre gyakorolt időszakos terhelése valószínűsíthető. Jelentősebb negatív hatás nem 

várható. Ugyanakkor közvetett és közvetlen pozitív előjelű hatások várhatóak több beavatkozás esetében. 

Kifejezetten élőhelyvédelmi és biodiverzitás növelését elősegítő intézkedéseket is tartalmaz a Program, ezek 

esetében magas valószínűséggel és tartósan jelentkeznek a kedvező hatások. A vízgazdálkodással, 
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körforgásos gazdaság fejlesztésével és szennyezéscsökkentéssel járó beavatkozások közvetett hatásain 

keresztül javíthatják az élőhelyek és a védett területek állapotát, növelhetik a terület biodiverzitását. 

A) Biodiverzitásra, élővilágra, Natura2000 területekre és védett területekre hatást nem gyakorló 
akciók  

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Biodiverzitásra, élővilágra, Natura2000 területekre és védett területekre kedvező hatást gyakorló 
akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.1.1.  
A körforgásos 
gazdaság 
fejlesztése 
 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A körforgásos gazdaság fejlesztését, a hulladékgazdálkodás optimalizálását és az erőforrások 

hatékony felhasználását célzó intézkedések közvetett hatással vannak az élővilágra valamint a 

védett területekre. A kibocsátások csökkenésével az élőhelyek állapota is javul, ami kedvez a 

biodiverzitás helyzetének. Ki kell emelni a rövid ellátási láncok jelentőségét, amelyek nagy 

mértékben csökkentik a szállítási igényeket. A közúti és a vízi közlekedés létesítményei és 

útvonalai jelentős zavaró hatással bírnak az élőhelyekre. 

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

Az akció kifejezetten természetvédelmi, élőhelyvédelmi beavatkozásokat tartalmaz. A 

dokumentum 3 fő területet jelöl meg (vizes élőhelyek, erdei ökoszisztémák és a talajhoz 

köthető ökoszisztéma szolgáltatások). A beavatkozáscsoportok jól kezelik a tervezési terület 

legfontosabb természetvédelmi kihívásait, a kedvező hatások mértéke várhatóan magas lesz.  

A zöld infrastruktúra fejlesztése és a biológiai sokféleség biztosítása jelentősen növeli a talajok 

szervesanyag-tartalmát, ami növeli a talajok vízraktározó képességét, illetve javítja a talajhoz 

köthető ökoszisztéma szolgáltatások minőségét, ezzel is kiegészítve a természetvédelmi 

jellegű beavatkozások kedvező hatásait. Az intézkedés csoporton belül kifejezetten a 

biodiverzitás növelését célzó beavatkozások is helyt kaptak (vadátjárók, halak szabad 

mozgását biztosító létesítmények, sövények stb.), amelyek növelhetik az ökológiai folyosók 

számát és minőségét. Külön ki kell emelni, hogy a dokumentum a zöld (szárazföldi) és a kék 

(vízi) infrastruktúra hálózatát együttesen kívánja fejleszteni. 

2.2.1.  
Közös 
kockázatkezelés  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Előremutató, hogy az árvédelemre vonatkozó intézkedés nevesíti a vízfolyások természetes 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

ártereinek helyreállítását is. Ha a természetes árterek nagy területet fednek le, a 

természetközeli élőhelyek száma és mértéke jelentősen növelhető. Meg kell jegyezni azonban, 

hogy az árvízvédelmi infrastruktúra-fejlesztésnek mindig a fenti szemléleten kell alapulnia, t.i. 

amikor csak lehetséges, előnyben kell részesíteni a természet alapú megoldásokat. A 

vízkészlet-kínálat növelése is kedvező beavatkozás lehet, ha a vízkészlet-felhasználás 

optimalizálásával és szabályozásával társul. 

Ajánlott intézkedések: 

 Csak olyan árvízvédelmi intézkedések megvalósítása ajánlott, amelyek nem 
veszélyeztetik a természetvédelmi célkitűzések elérését és előnyben részesítik a 
természetes és természetközeli árterek fejlesztését. Kizárólag olyan árvízvédelmi 
létesítmények fejlesztésének támogatása ajánlott, amelyek összhangban vannak e 
megközelítéssel. 

C) Biodiverzitásra, élővilágra, Natura2000 területekre és védett területekre kedvezőtlen hatást 
gyakorló akciók  

Egyik akció sem 

D) Biodiverzitásra, élővilágra, Natura2000 területekre és védett területekre kedvező hatást gyakorló 
akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt potenciális negatív hatás 

2.4.2. 
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése akció  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható helyi 

A természeti örökséghez, természeti területekhez kapcsolódó desztinációk fejlesztése egyes 

esetekben terhelő hatással járhat az élővilágra, védett területekre. A megnövekedett 

látogatószám zavaró hatású az élővilágra nézve. A nagyobb forgalom által generált terhelő 

hatások különösen károsak a vizes élőhelyekre, a karsztos területek élőhelyeire és általában a 

védett területekre. A vonalas jellegű infrastrukturális fejlesztések növelik az élőhelyek 

feldarabolódásának, fragmentációjának mértékét. 

Ajánlott intézkedés:  

 A fejlesztéseknek minden esetben figyelembe kell venni az ökológiai hálózatok 
(magterületek, ökológiai folyosók, pufferterületek) védelmét, illetve a védett 
területek terhelését el kell kerülni. 

4.1.7 Éghajlat 

Az éghajlat szempontjából érdemes a tervezett Program akcióinak várható hatásait két nézőpontból 

megvizsgálni: először az üvegházgáz-kibocsátásra gyakorolt következmények, másrészről a fokozottan 

szélsőséges éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás elősegítésében betöltött szerepük szempontjából.  

Összességében a Programon belül nem azonosítottunk olyan akciót, amely tartós és kifejezett terhelést 

eredményezne az éghajlati rendszer elemeire, vagy megváltoztatná azokat, vagy akadályozná a hatékony 

alkalmazkodást. Éppen ellenkezőleg, a tervezett fejlesztések többsége esetén éghajlati szempontból 

többnyire pozitív hatások várhatók és dominálnak.  Néhány igen alacsony mértékű környezeti kockázat 
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mindazonáltal azonosítható a turizmusra és a határátlépésre irányuló akciók estében, amelyek azonban 

megfelelő intézkedésekkel megelőzhetők. 

A) Éghajlatra hatást nem gyakorló akciók 

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 
 

B) Éghajlatra kedvező hatást gyakorló akciók 

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.1.1. 
A körforgásos 
gazdaság 
fejlesztése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció két beavatkozási irányt foglal magában. Ezek egyike (“Efficient production”) a 

kiindulópont, vagyis a hulladékképződés megelőzését szolgáló körforgásos gazdasági modellek 

elterjesztése felől, míg a másik (“Sustainable waste management and prevention”) a végpont, 

azaz magának a hulladékgazdálkodási rendszernek a fejlesztése felől ösztönzi a hulladékok 

által okozott környezeti terhelés felszámolását. Éghajlatvédelmi szempontból ezek részben 

eltérő hatással járnak. A körforgásos gazdasági modellek elterjesztését célzó fejlesztési irányok 

egy része (ipari szimbiózis ösztönzése, alacsonyabb erőforrásfelhasználással és kibocsátással 

járó technológiák támogatása) definíciószerűen alacsonyabb energiafelhasználást és ezáltal 

üvegházgáz-emissziót eredményeznek. Ezzel szemben másik részük (körforgásos szemléletű 

termékfejlesztés, hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, szemléletformálás) az új 

termékek gyártása iránti igény mérséklése révén kiváltják a gyártás során felszabaduló 

üvegházgáz-emissziót, továbbá megelőzik a lerakásra kerülő hulladék lebomlásából származó 

kibocsátást is – ez utóbbi elsősorban a biológiailag lebomló hulladékra vonatkozik.  

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése 

önmagában jelentős emisszióval jár, és minél nagyobb tömegű hulladékok, illetve 

másodnyersanyagok feldolgozására, és szállítására van szükség, annál magasabb 

üvegházhatású gáz kibocsátással kell számolni. Ezért előremutató, hogy a Program támogatja 

a hulladékok keletkezésének helyben történő kezelését, újrahasználatát, újrahasznosítását, 

illetve végső esetben lerakását.  

Ajánlott intézkedések: 

 Tekintettel arra, hogy a lerakókról származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás forrása 
mindenekelőtt a biológiailag lebomló szerves hulladék, az akció végrehajtása során 
javasolt kiemelt figyelmet kell fordítani e hulladékáramra is (pl. szemléletformálási 
akciók keretében). 

 Éghajlatvédelmi szempontból a 1.1.1 Körforgásos gazdaság fejlesztése akció 
végrehajtása során messzemenően indokolt a teljes életciklus szemlélet 
érvényesítése, amely a Programban is szereplő tényezők (anyag-, 
energiahatékonyság, alacsony hulladéktermelés) mellett a szállítási igények 



 

 

 Környezeti értékelő jelentés egyeztetési változata 

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program  

Stratégiai Környezeti Vizsgálata 

 

43 

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

csökkentésére is kiterjed.  

1.1.2. 
Rövid ellátási 
láncok kialakítása 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció egyértelműen kedvező éghajlatvédelmi hatása elsősorban a rövid ellátási láncok fő 

jellegzetességére, a szállítási távolságok és ezáltal szállítási igények mérséklésére vezethető 

vissza. Ezen túlmenően a rövid ellátási láncok térnyerése hozzájárulhat a csomagolási és 

tartósítási igények csökkenéséhez is, ami az ezeket szolgáló termékek előállítása, illetve 

eljárások alkalmazása során jelentkező energiafelhasználás megtakarítása révén az 

üvegházgáz-emisszió mérsékléshez vezethet. Mindazonáltal ez utóbbi hatás bekövetkezése és 

várható mértéke bizonytalan, a Program kifejezetten ennek elősegítésére irányuló fejlesztési 

irányt nem tartalmaz.   

Ajánlott intézkedések: 

 Javasoljuk, hogy a rövid ellátási láncok fejlesztése keretében kapjon hangsúlyt a 
termékek csomagolási és tartósítási igényének mérséklésére irányuló elképzelések 
támogatása is, természetesen az élelmiszerbiztonsági követelmények szigorú 
érvényesítése mellett.   

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

Az akció alatt támogatásban részesülő szerteágazó fejlesztési területek közös jellemzője, hogy 

az éghajlatváltozás kontextusában elsősorban, de messze nem kizárólag, az annak már 

elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodásban tölthetnek be kedvező szerepet. E hatás 

várható mértéke azonban szakterületenként eltérő.  

A kifejezetten az élővilág védelmére irányuló fejlesztési irányok (nature conservation and 

preservation, biodiversity, green infrastcture) a biodiverzitás növelése, az összetett ökológiai 

rendszerek védelme, revitalizációja révén ellenállóbbá teszi a természetes és természetközeli 

területeket az egyre szélsőségesebbé váló éghajlattal szemben. A zöldterületek bővítése 

települési környezetben egyben hozzájárul a közegészségügyi kockázatot jelentő városi 

hőszigetek megelőzéséhez, de hasonló hatással járhat a településeket övező erdő- és vizes 

területek bővítése is.  Mindezeken túlmenően a növényzettel fedett területek, kiemelten az 

erdők megőrzése, bővítése, állapotának javítása a szén-dioxid-elnyelő kapacitás fokozása 

révén az éghajlatvédelemben is fontos szerephez jut. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, 

hogy a fenti előnyök elérésére csak akkor van esély, ha a fejlesztések megtervezése a 

következő évtizedek éghajlati adottságainak figyelembevételén alapul (pl. jövő éghajlati 

adottságaihoz igazodó fajtaválasztás).  

A fentiekkel ellentétben a felszíni és felszín alatti vizek minőségének javítására irányuló 

fejlesztési elképzeléseknek nincsen közvetlen éghajlatvédelmi, illetve -alkalmazkodási hatása. 

Mindazonáltal említést érdemel, hogy a felszíni víztestek jó vízminősége, különösen alacsony 

vízállásnál kulcsfontossággal bír a vízi élővilág védelme szempontjából, márpedig az egyre 

szélsőségesebbé váló éghajlat egyre szélsőségesebb vízjárást eredményez, így a vízminőség 

javítására irányuló beavatkozások az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban is közvetett 

szerephez juthatnak. 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.2.2.  
Közös 
kockázatkezelés 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas 
időszakos, évente 

bekövetkező 
visszafordítható regionális 

A kockázatkezelést szolgáló megelőző, illetve utólagos beavatkozó rendszerek, infrastruktúrák, 

hatósági együttműködések fejlesztése messzemenően elősegíti a várhatóan egyre gyakoribbá 

váló szélsőséges időjárási események (pl. viharok, özönvízszerű esőzések) károkozásának 

mérséklését, illetve lehetőség szerinti megelőzését. Üdvözöljük és támogatjuk a Program azon 

megközelítését, miszerint a kockázatok mérséklésének, megelőzésének kiemelt jelentőséget 

tulajdonít az utólagos beavatkozásokhoz viszonyítva. E megközelítés különösen az árvizekkel 

összefüggésben érvényesül, hiszen a Program kifejezetten támogatja a természetes 

folyómedrek, árterek revitalizációját, ezáltal a levonuló víz egy részének visszatartását. Ez az 

árvizek károkozásának megelőzése mellett egyben mérsékelni képes a térségre jellemző 

esetleges felszíni, illetve felszín alatti víztesteket érintő vízhiányos állapotot és annak 

élővilágra, valamint gazdaságra gyakorolt káros hatásait (pl. vizes élőhelyek kiszáradása, aszály 

miatt csökkenő mezőgazdasági terméshozamok.  

Ajánlott intézkedés: 

 Javasoljuk, hogy a Program végrehajtása keretében a katasztrófavédelmi tematikájú 
szemléletformálási tevékenységek terjedjenek ki az egyre gyakoribbá váló 
szélsőséges időjárási helyzetek alatt tanúsítandó cselekvési, magatartási formák 
megismertetésére is. 

2.4.1.  
Helyi örökség 
megőrzése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

Az akció egyik beavatkozási iránya (promote “smart and competitive villages” in rural areas) 

kifejezetten előremutató mind éghajlatvédelmi, mind az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás szempontjából. A helyi erőforrásokat hatékony módon hasznosító, helyi 

adottságokhoz igazodó közösségek ui. alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást 

eredményeznek, mint a globális ellátórendszerektől messzemenően függő városi térségek, 

továbbá hatékonyabban lehetnek képesek igazodni az éghajlatváltozás helyben várható egyes 

hatásaihoz (mégha ez utóbbi állítás nem is vonatkozik valamennyi éghajlati következményre).  

2.3.1. 
A családi és 
közösségi alapú 
egészségügyi 
szolgáltatások 
javítása 
 
2.3.2. A határon 
átnyúló 
együttműködés 
fokozása az 
egészségügyi 
intézmények 
között 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes 
időszakos, évente 

bekövetkező 
visszafordítható helyi 

Az egészségügyi ellátórendszert érintő fejlesztések az éghajlatváltozás már elkerülhetetlen 

hatásaihoz való eredményes alkalmazkodásban meghatározó szerepet tölthetnek be. 

Közegészségügyi szempontból e hatások között – a bekövetkezés valószínűsége, valamint 

egészségre gyakorolt hatása alapján – kiemelkedő jelentőséggel bír a nyári hőhullámok 

gyakoriságának és intenzitásának várható fokozódása, továbbá egyes vektorok által terjesztett 

megbetegedések számának emelkedése. Azonban éppen e betegségek a megfelelő ismeretek 

átadásával eredményesen megelőzhetők, amiben a Program alatt támogatott alapellátás 

meghatározó szerephez juthat. Szintén említést érdemel, hogy az éghajlatváltozás nevezett 

hatásai, különösen a nyári hőhullámok gyakoriságának emelkedése fokozott kockázatot jelent 

az idős lakosság körében, akik ellátásának fejlesztése a Programban kiemelt hangsúlyt kap. 
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C) Éghajlatra kedvezőtlen hatást gyakorló akciók 

Egyik akció sem 

D) Éghajlatra potenciálisan kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt potenciális negatív hatás 

2.4.2.  
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A turisztikai fejlesztések számos módon hozzájárulhatnak az üvegházhatásúgáz-emisszió 

emelkedéséhez. Egyrészről szükségszerűen növelik a közlekedés iránti igényt, másrészről 

pedig a szálláshelyek és bizonyos turisztikai attrakciók üzemeltetése is energiafogyasztással és 

ennélfogva üvegházhatásúgáz-kibocsátással jár. A Program részletezettsége alapján nem 

becsülhető meg e hatások valószínű nagyságrendje, a fejlesztések körültekintő 

megtervezésével azonban jelentősen csökkenthető.  

Ajánlott intézkedések:  

 Javasoljuk, hogy a turisztikai fejlesztések elsősorban a két érintett tagországban, 
vagy azokkal szomszédos országokban élők igényeihez igazodjanak. A regionális 
turisztikai kínálat bővítése, és ezáltal a nagy távolságra irányuló turizmus iránti igény 
mérséklése ui. érdemben képesek mérsékelni a turizmusból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mennyiségét. 

 A turisztikai fejlesztések tervezése során kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyéni 
gépjárműhasználat mérséklésére (pl. közösségi közlekedéssel történő megközelítés 
feltételrendszerének kialakítása, aktív turisztikai tematikájú fejlesztések előnyben 
részesítése; turisztikai attrakciók közti kerékpáros útvonalak létesítése, azokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások bővítése stb.) 

 

4.1.8 Települési környezet, épített környezet, táj, épített és szellemi kulturális örökség 

Összességében megállapítható, hogy a Programon belül nem azonosítottunk olyan akciót, amely az épített 

és települési környezetet, kulturális örökséget (beleértve a szellemi, műemléki és régészeti örökséget is), 

valamint táji értékeket súlyosan veszélyeztetné. Éppen ellenkezőleg, a tervezett fejlesztések között több 

olyan is található, amelyek kifejezetten az épített és kulturális örökség, azon belül kiemelten a szellemi, 

történelmi, vallási értékek megóvását, fenntartható hasznosítását célozzák. Ez utóbbival kapcsolatban 

ugyanakkor említést érdemel, hogy bár a Program hangsúlyozza a fenntartható hasznosítás jelentőségét, az 

épített, azon belül kiemelten műemléki és régészeti örökség állagának megóvása minden esetben előnyt kell, 

hogy élvezzen a turisztikai érdekekkel szemben.  

A)  Települési és épített környezetre, tájra, épített és szellemi kulturális örökségre hatást nem gyakorló 

akciók  

 2.1.1 Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1 Befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.1 Családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 2.3.2 Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 
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 2.4.1 Helyi örökség megőrzése 

 3.1.1 Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Települési és épített környezetre, tájra, épített és szellemi kulturális örökségre kedvező hatást 
gyakorló akciók 

Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció keretében megvalósuló szerteágazó fejlesztési irányok közül – a felszín alatti és felszíni 

vizek védelmét leszámítva – valamennyi (nature conservation and preservation, biodiversity, 

green infrastcture) elősegíti a hagyományos tájszerkezet, táji értékek megőrzését, szükség 

esetén azok újbóli meghonosítását. A települési környezet szempontjából mindenképpen 

említést érdemel a zöld infrastruktúra fejlesztésének kiemelt jelentősége, ami – számos egyéb 

kedvező környezeti hatása mellett – a településkép esztétikai szintjének emelésében is 

meghatározó szerepet játszik. A kulturális örökség megóvásában az akció nem jut szerephez. 

1.2.2.  
Közös 
kockázatkezelés 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

Tekintve, hogy az akció mindkét beavatkozási irányának (flood risk management, disaster risk 

management) deklarált célja az épített környezet, beleértve az építmények mellett a települési 

zöldfelületeket is, védelme a különböző eredetű katasztrófák károkozásával szemben, annak 

megvalósítása egyértelműen hozzájárul az épített környezet állapotának megóvásához. Táj- és 

településképi szempontból mindenképpen üdvözlendő, hogy az árvízkockázat mérséklésének 

érdekében a Program a megelőzésre, azon belül a folyók menti hullámterek, árterek 

helyreállítására kiemelt hangsúlyt fektet, hiszen ezáltal a települési környezetben sokoldalúan 

hasznosítható, ugyanakkor mind esztétikai, mind környezetvédelmi szempontból előnyös 

tulajdonságokkal bíró területek hozhatók létre.  

Ajánlott intézkedések: 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árvízvédelmi infrastruktúra kialakítása során 
célszerű minden esetben a minimálisan szükséges beavatkozás elvét követni, 
továbbá lehetőség szerint minimalizálni kell a “szürke megoldások” alkalmazását.  

 Javasoljuk, hogy az újonnan kialakított, revitalizált hullámterek hosszú távú 
hasznosítására – különösen amennyiben települések belterületeit érintik – készüljön 
az érintett lakosság bevonásával együttműködésben kialakított terv, lehetővé téve a 
területek integrálását a település szövetébe.  

2.4.1.  
Helyi örökség 
megőrzése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas  tartós visszafordítható regionális 

Tekintve, hogy az akció mindenekelőtt a helyi épített, szellemi és vallási örökség megóvásának, 

fenntartható használatának ösztönzésére irányul, értelemszerűen kedvezően hat azok 

állapotára. 

C) Települési és épített környezetre, tájra, épített és szellemi kulturális örökségre kedvezőtlen hatást 
gyakorló akciók 
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Egyik akció sem 

D) Települési és épített környezetre, tájra, épített és szellemi kulturális örökségre potenciálisan 
kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Egyik akció sem 

E) Települési és épített környezetre, tájra, épített és szellemi kulturális örökségre gyakorolt hatások 
iránya a Program tervezési szintjén nem állapítható meg  

Akció A terv alapján nem állapítható meg környezeti hatás iránya 

2.4.2.  
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordíthatatlan helyi 

Az akció épített környezetre, táji értékekre gyakorolt várható hatásait messzemenően a 

megvalósuló fejlesztések jellemzői határozzák meg, különösen azokban az esetekben, mikor új 

turisztikai célú létesítmény, vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúra (pl. parkoló) kialakítására 

kerül sor. E vonatkozásban döntő tényezőnek minősülnek pl. a fejlesztéssel érintett helyszín 

adottságai, alkalmazott építészeti megoldások stb., amelyek azonban a Program 

részletezettségének szintjén jelenleg nem ismertek.  Mindazonáltal feltétlenül említést 

érdemel, hogy az akció – többek között – a kulturális, történelmi, vallási örökségi helyszínek 

megőrzését, felújítását is támogatja, ami értelemszeren azok állapotának javulását 

eredményezi. Mindamellett, bár a Program hangsúlyozza a fenntartható hasznosítás 

jelentőségét, az épített, különösen műemléki örökség állagának megóvása minden esetben 

előnyt kell, hogy élvezzen a turisztikai érdekekkel szemben. 

Ajánlott intézkedések: 

 A turisztikai célú létesítmények kialakítása során minden esetben messzemenően 
igazodni kell a táji adottságokhoz, különös tekintettel azokban az esetekben, ha a 
fejlesztéssel érintett objektum tájképileg meghatározó helyszínen létesül (pl. 
kilátópontok). 

 

 

4.1.9 Emberi egészség, életminőség 

Összességében nem azonosítottunk a Programon belül olyan akciót, amely veszélyeztetné a Program által 

lefedett területen élők életminőségét, mentális és fizikális egészségét. Éppen ellenkezőleg, a tervezett 

fejlesztések többségének megvalósítása várhatóan inkább pozitív hatást gyakorol majd az ott élők egészségi 

állapotára és életminőségére.    

A) Emberi egészségre és életminőségre hatást nem gyakorló akciók  

 1.1.1. A körforgásos gazdaság fejlesztése 

 2.4.2. Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése 

 3.1.1. Határtérség jogi akadálymentesítése 

B) Emberi egészségre és életminőségre kedvező hatást gyakorló akciók 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

1.1.2.  
Rövid ellátási 
láncok kialakítása 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható területi 

Tekintettel arra, hogy az akció döntően az élelmiszerek ellátási láncának rövidítésére fókuszál, 

mindenképpen magában hordozza az egészségesebb élelmiszerekhez való hozzáférés 

javításának lehetőségét. Az élelmiszerek szállítási távolságának csökkenése, a mindenkori 

kereslethez igazodó szállítások ui. egyrészt lehetővé teszik egyes adalékanyagok 

mennyiségének csökkentését, másrészt megakadályozzák egyes értékes vitaminok, 

alkotóelemek lebomlását. Emíltést érdemel azonban, hogy a rövid élelmiszerellátási láncok 

önmagukban nem jelentenek garanciát a magasabb minőségre, de annak esélyét feltétlenül 

növelik. Az akció a rövid ellátási láncok kínálati oldalának fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az 

akció sikeressége érdekében azonban elengedhetetlen a keresleti oldal érdekeltségének 

növelése is.  

Ajánlott intézkedések: 

 Az akció megvalósítása során szemléletformáló kampányok segítségével célszerű 
hangsúlyt fektetni a keresleti oldal érdekeltségnövelésére is. Információt kell adni a 
helyi társadalmi szereplők számára, hogy milyen egészségügyi és életminőségbeli 
előnyei származnak a rövid ellátási láncokon keresztül fogyasztott élelmiszerekből. 

1.2.1. 
Természeti 
erőforrások 
védelme 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció egyes elemei az emberi szervezetet érő terhelések megelőzéséhez, míg mások az 

emberi egészség közvetlen megóváshoz járulnak hozzá. Az előbbi kategóriába elsősorban a 

felszín alatti és felszíni vizekkel összefüggő beavatkozási irányok tartoznak (pl. monitor and 

analyse micro pollutants and pollutant in drinking water), míg a természetes, illetve 

természetközeli élőhelyek védelme, megőrzése, a biológiai sokféleség növelése, a 

zöldinfrastruktúra bővítése közvetlen módon befolyásolják a Program által lefedett térségben 

élők egészségét és életminőségét. Ennek hátterében egyrészt közvetett hatások állnak, így 

elsősorban a növényzettel borított területek levegőminőség-javításban, továbbá szélsőséges 

időjárási jelenségek tompításában betöltött szerepe. Ugyanakkor feltétlenül említést érdemel 

a zöldterületek mentális egészségre gyakorolt kedvező hatása is. 

1.2.2.  
Közös 
kockázatkezelés 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

Az akció alá tartozó beavatkozási irányok a természeti és emberi eredetű katasztrófák elleni 

megelőző jellegű védekezőképesség, továbbá a veszélyészhelyzeti beavatkozási képesség 

fejlesztése révén közvetlen módon befolyásolják a Program által lefedett térség lakosságának 

élet- és vagyonbiztonságát. 

2.1.1. Társadalmi 
innovációk 
bevezetése a 
hátrányos helyzetű 
és kiszolgáltatott 
csoportok számára 
  

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

közepes tartós visszafordítható regionális 

A képzettségi szint növelésére, a sérülékeny társadalmi csoportok támogatására, a helyi 

identitás megerősítésére irányuló akciók az itt élők munkavállalási, kulturális, sportolási 

lehetőségeinek bővítése által mindenképpen az életkörülményeik javulásához vezethetnek. 
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Akció A környezeti rendszerre gyakorolt, valószínűsíthetően kedvező hatás 

2.2.1. A befogadó 
és minőségi 
oktatáshoz való 
hozzáférés javítása 
2.4.1. Helyi 
örökség megőrzése 

Mivel azonban egy adott népességen belül az életkörülmények minősége szoros összefüggést 

mutat az általános egészségügyi állapottal, megállapítható, hogy a vizsgált akciók – közvetettt 

módon – a lakosság fizikális és mentális egészségi állapotának hosszútávú javulását is 

elősegítik.  

2.3.1. 
A családi és 
közösségi alapú 
egészségügyi 
szolgáltatások 
javítása 
 
2.3.2. Egészségügyi 
intézmények 
közötti határon 
átnyúló 
együttműködés 
erősítése 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

magas tartós visszafordítható regionális 

Az egészségügyi ellátórendszert érintő fejlesztések megvalósulása elsősorban a már  

– részben környezeti hatásokra – kialakult megbetegedések kezelésében, gyógyításában 

jelentenek majd elsősorban előrelépést, de a prevenciós tevékenységek támogathatósága 

miatt a betegségteher megelőzéséhez is érdemben hozzájárulhatnak.  

3.2.1. Kisprojektek 
alap 

A hatás 
valószínűsége 

A hatás időtartama 
és gyakorisága 

A hatás 
visszafordíthatósága 

A hatás földrajzi 
hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható regionális 

Az e forrásból megvalósuló projektek, mindenekelőtt a különböző közösségi események, 

kulturális és sportprogramok, elsősorban a térségben élők mentális egészségének 

megőrzéséhez, javításához járulnak hozzá. 

C) Emberi egészségre és életminőségre kedvezőtlen hatást gyakorló akciók 

Egyik akció sem 

D) Emberi egészségre és életminőségre potenciálisan kedvezőtlen hatást is kiváltani képes akciók  

Egyik akció sem 

E) Emberi egészségre és életminőségre gyakorolt hatások iránya a Program tervezési szintjén nem 
állapítható meg 

Akció A terv alapján nem állapítható meg környezeti hatás iránya 

2.4.2. 
Turisztikai 
desztinációk 
komplex 
fejlesztése 

A hatás valószínűsége 
A hatás időtartama 

és gyakorisága 
A hatás 

visszafordíthatósága 
A hatás földrajzi 

hatóköre 

alacsony tartós visszafordítható helyi 

A turisztikai fejlesztések emberi egészségre gyakorolt hatásainak iránya – és persze mértéke – 

eltérhet mind a vizsgált népesség jellemzői (pl. turisták vs. turisztikai desztinációban élők), 

mind a turizmus típusa (pl. aktív- és ökoturizmus vs. koncentrált városlátogató turizmus stb.), 

mind az érintett desztináció sajátosságai (pl. gyógyhelyek vs. konferenciatermek) alapján. A 

fentiek miatt a Program tervezési szintjén mindössze az állapítható meg, hogy a turisztikai 

desztinációk fejlesztésére irányuló akció érdemben befolyásolhatja mind a helyben élő 
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Akció A terv alapján nem állapítható meg környezeti hatás iránya 

népesség, mind a látogatók egészségi állapotát, és életminőségét. A hatások jellegét 

messzemenően a Program végrehajtásának jellemzői határozzák meg.  

Ajánlott intézkedések:  

 Javasoljuk, hogy a turisztikai célú támogatások között élvezzenek előnyt az emberi 
egészségre kiemelkedően kedvező hatást gyakorló turisztikai desztinációk 
fenntartható szemlélet mentén tervezett fejlesztései (pl. gyógyhelyek, aktív 
turisztikai célpontok).  

 Valamennyi turisztikai desztináció esetében, de a gyógyhelyek, valamint a védelem 
alatt álló természeti területek és értékek esetében kiemelten törekedni kell a 
turizmus esetleges zavaró hatásainak (különösen zajkeltés, tömeges látogatás) 
kiküszöbölésére, az e helyekre irányuló turizmus emberi egészségre gyakorolt 
kedvező hatásainak fenntartása érdekében.  

 

4.1.10 Környezettudatosság 

Összességében nem került semmilyen akció azonosításra a Programon belül, amely bármilyen módon 

ronthatná a Program által lefedett területen élők, vagy akár az oda látogatók környezet-tudatosságának 

szintjét. Éppen ellenkezőleg, a tervezett fejlesztések nagy része a környezettudatosság szintjének célzottan, 

vagy közvetett hatás útján való növelését célozza.  

Az egyes akciók környezettudatosságra gyakorolt hatásait a fenti fejezetekben leírt módszertől eltérő keretek 

között értékeljük. Ennek oka, hogy e hatás minden egyes tevékenység esetében eltérő folyamat eredménye. 

A) A környezeti tudatosságra közvetlen hatást gyakorló tudatosságnövelő akciók  

A Program számos környezet-, természet- és klímavédelemre irányuló tudatosságnövelő tevékenységet 

tartalmaz, amelyek mindegyikének nyilvánvaló – bár nem deklarált – elsődleges célja a népesség 

környezettudatosságának fokozása. Ezek tényleges hatása a szervezett programok minőségétől, számától és 

gyakoriságától függ, amelyet előre nem lehet megbecsülni; azonban a releváns tapasztalattal és 

referenciákkal rendelkező szakemberek és szervezetek megvalósításba való bevonása biztosan hozzájárul a 

kezdeményezések környezeti tudatosságnövelő hatásához. A Program alábbi akciói és tevékenységei 

tartalmaznak különösen környezettudatosság-növelő elemeket:  

 1.1.1. A körforgásos gazdaság fejlesztése 

 1.2.1. Természeti erőforrások védelme  

 1.2.2. Közös kockázatkezelés  

 2.3.1. A családi és közösségi alapú egészségügyi szolgáltatások javítása 

B) A környezettudatosságra közvetett hatást gyakorló akciók    

A kifejezetten tudatosságnövelést célzó, fent említett akciókon és tevékenységeken túlmenően a Program 

számos olyan akciót is tartalmaz, amelyek a tájékoztatáson, valamint a helyi környezeti, természeti, tájképi 

és kulturális értékek és örökség megóvásán és védelmén keresztül közvetve felhívják a területen élők (vagy 

legalább az adott projektek által közvetlenül érintett emberek) figyelmét a környezeti elemek védelmének 

fontosságára.  Ebbe a kategóriába a Program alábbi akciói tartoznak:  
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 1.1.2. Rövid ellátási láncok kialakítása 

 2.4.1. Helyi örökség megőrzése 

C) Akciók, amelyeknek nincs hatása vagy nincs azonosítható hatása a környezettudatosságra    

Végezetül a Program tartalmaz olyan akciókat is, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül vagy közvetve a 

környezettudatosság alakításához. Még ezek esetében is előfordulhat ugyanakkor, hogy bizonyos – nem 

feltétlenül azonosítandó – mértékben potenciálisan növelhetik a lakosság környezettudatosságának szintjét. 

A következő akciók tartoznak ebbe a kategóriába:  

 2.1.1. Társadalmi innovációk bevezetése a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára 

 2.2.1. A befogadó és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása 

 2.3.2. Egészségügyi intézmények közötti határon átnyúló együttműködés erősítése 

 2.4.2. Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése 

 3.1.1. Határtérség jogi akadálymentesítése 

 3.2.1. Kisprojekt alap 

4.2 Környezeti hatások összefoglalása 

Az elvégzett környezeti vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a Program nem tartalmaz olyan 

akciót, amelynek végrehajtása bármely környezeti elem, vagy rendszer állapotát kifejezetten 

veszélyeztetné. Éppen ellenkezőleg, a Program keretében megvalósuló tevékenységek jelentős része 

közvetlenül, vagy közvetve a környezeti elemek, rendszerek igénybevételének, terhelésének mérséklését, 

továbbá az emberi egészség és életminőség – környezeti érdekekkel összhangban történő – javítását 

célozza. 

A kedvező környezeti hatású akciókat értelemszerűen elsősorban a „Zöldebb Európa” prioritási tengely 

tartalmazza. Az ez alatt támogatható tevékenységek döntő többsége, bár eltérő mértékben, szinte 

valamennyi környezeti elem állapotának javításához hozzájárul. Környezet-, természet- és tájvédelmi 

szempontból kedvezőnek tartjuk, hogy a Program több környezeti és fenntarthatósági vonatkozású témakör 

esetében is támogatja szemléletformálási programok megvalósítását. Ez az állítás annak ellenére feltétlenül 

megállja a helyét, hogy – abból kiindulva, hogy ezek környezeti eredményességét számos Programtól 

független külső körülmény is befolyásolja – az értékelésben csak mérsékelt környezeti hatást 

tulajdonítottunk az e típusba tartozó akcióknak. Mindamellett említést, és magyarázatot érdemel, hogy az 1. 

prioritási tengely alá tartozó „Körforgásos gazdaság fejlesztése” akció esetében nem lehet teljesen kizárni, 

de ugyanígy igazolni sem néhány környezeti elem vonatkozásában az enyhén megemelkedő lokális terhelés, 

illetve igénybevétel lehetőségét. Ennek oka elsősorban a Program – stratégiai jellegéből következő – 

részletezettségének aránylag alacsony szintjével, továbbá azzal a ténnyel magyarázható, hogy még a 

legtisztább termelés is a környezeti elemek igénybevételével, terhelésével jár. Hangsúlyozzuk, hogy ez 

messze nem jelenti azt, hogy a kedvezőtlen hatások fokozott kockázata fennállna, sőt a körforgásos 

megközelítés jellegéből adódóan valószínűleg a környezeti elemek mérséklődő terhelésére van kilátás, ezt a 

kérdést azonban a Program tartalma alapján jelenleg nem lehet eldönteni.  

Az egész Programom belül egyetlen beavatkozási irány, a turizmusfejlesztés esetében áll fenn annak a 

valószínűsége, hogy az a környezeti elemek, rendszerek fokozódó mértékű igénybevételét, terhelést 

eredményezheti. Közismert, hogy az idegenforgalom mindenekelőtt a közlekedési igények növelése, az 
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idegenforgalmi létesítmények üzemeltetése, a természetes, természetközeli élőhelyek, állat- és növényfajok 

megzavarása révén kedvezőtlen környezeti hatásokkal is járhat. Ugyanakkor a Program alatt megvalósítható 

fejlesztések volumene azt valószínűsíti, hogy a Program turizmusfejlesztésre irányuló akciói összességében 

nem eredményezik majd a környezeti elemek, rendszerek állapotának nagymértékű igénybevételét, 

terhelését. Mindazonáltal ennek megelőzésére a Program végrehajtása során kiemelt figyelmet kell majd 

fordítani, amihez jelen környezeti jelentés több javaslatot is megfogalmaz.   

Végül említést érdemel, hogy a Program legtöbb akciója közvetlen módon nem áll kapcsolatban a 

környezeti értékek védelmével. Mindenekelőtt a 2. és 3. prioritási tengely alá sorolt támogatási területek 

tartoznak e kategóriába. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy közvetett módon ne járhatnának akár ezek az 

akciók is – akár kedvező, akár kedvezőtlen – környezeti hatásokkal. Különösen a képzettségi szint növelése, 

a sérülékeny társadalmi csoportok integrálása és új munkalehetőségek teremtése révén elérni vágyott 

általános életkörülmények javulása érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a Program által lefedett térségben 

élő emberek a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektessenek a környezeti és természeti értékek védelmére és 

képesek is legyenek ennek megfelelően élni. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól sem, hogy az emelkedő 

életszínvonal a tapasztalatok szerint magában hordozza a fokozott környezeti igénybevétel és terhelés 

kockázatát, amelynek megelőzésében jelentős szerep hárul a Program által széleskörűen támogatott 

szemléletformálási tevékenységeknek, és a helyi közösségek megerősítésének. 

A Program különböző környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt hatásainak várható mértékét tekintve 

megállapítható, hogy a leginkább kedvező irányú hatás az éghajlat védelme és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, továbbá az emberi egészség megóvása terén valószínűsíthető. Szintén jelentősen ösztönzi 

a Program felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a természetes, természetközeli élőhelyek védelmét. 

Legkisebb mértékben a zaj- és rezgésterhelés megelőzésében várható előrelépés a Program 

megvalósításától, ugyanakkor az e típusba tartozó terhelések nem is minősülnek meghatározónak a Program 

által lefedett térségben.  

Az alábbi táblázat összefoglalást ad a 4.1. fejezetben részletesen bemutatott egyes akciók környezeti 

hatásairól. 
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1.1.1. Körforgásos gazdaság 
fejlesztése 

+2 ? ? +2 +2 +2 ? 0 +2 

1.1.2. Rövid ellátási láncok 
kialakítása 

+2 +1 0 +1 0 +2 0 +1 +1 

1.2.1. Természeti erőforrások 
védelme 

+3 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +2 +3 

1.2.2. Közös kockázatkezelés +2 +1 0 +3 +2 +3 +2 +2 +2 

2.1.1. Társadalmi innovációk 
bevezetése a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott 

0 0 0 0 0 0 0 +2 0 
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csoportok számára 

2.2.1. A befogadó és minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés 
javítása 

0 0 0 0 0 0 0 +2 0 

2.3.1. A családi alapú és 
közösségi alapú egészségügyi 
szolgáltatások javítása 

0 0 0 0 0 +2 0 +3 +1 

2.3.2. Egészségügyi 
intézmények közötti határon 
átnyúló együttműködés 
erősítése 

0 0 0 0 0 +2 0 +3 0 

2.4.1. Helyi örökség megőrzése 0 0 0 0 0 +1 +3 +2 +1 

2.4.2. Turisztikai desztinációk 
komplex fejlesztése 

-1 -1 0 -1 -1 -2 ? ? 0 

3.1.1. Határtérség jogi 
akadálymentesítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. Kisprojekt alap 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 

 

Jelmagyarázat +3 nagy valószínűségű pozitív környezeti hatás  

+2 közepes valószínűségű pozitív környezeti hatás  

+1 alacsony valószínűségű pozitív környezeti hatás  

0 nincs azonosítható környezeti hatás  

-1 alacsony valószínűségű negatív környezeti hatás  

-2 közepes valószínűségű negatív környezeti hatás  

-3 nagy valószínűségű negatív környezeti hatás  

? a környezeti hatás iránya a Program megvalósításának függvénye  

 

1. ábra: A Programban szereplő akciók környezeti hatásai 

 

5. A KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK, 

IRÁNYELVEK AZ ALACSONYABB HIERARCHIASZINTEN LÉVŐ 

PROGRAMOK, PROJEKTEK SZÁMÁRA 

Az előző fejezetben megállapítottak szerint a Program megvalósításától nem várható a környezet állapotának 

jelentős romlása, éppen ellenkezőleg, számos meglévő környezeti konfliktus megoldását és enyhítését elő 

fogja segíteni. Mindazonáltal a Program megvalósításának módja kulcsszerepet tölt be a pozitív környezeti 

hatások elérésében. Az alábbiakban foglaljuk össze javaslatainkat e tekintetben, a Program egyedi 
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célkitűzései szerinti csoportosításban (a javaslatok indoklását a 4.1. fejezet tartalmazza). Csak olyan akciók 

tekintetében tettünk javaslatokat, amelyek jelentős környezeti hatással járhatnak. 

Akció Javaslat 

1.1.1.  

Körforgásos gazdaság 

fejlesztése 

 Javasoljuk, hogy a hulladékokkal kapcsolatosan az újrahasznosítás és a keletkezés 
megelőzése legyen a hangsúlyosabb intézkedés, a hulladékok lerakással történő 
ártalmatlanítása csak végső esetben legyen támogatott 

 A fejlesztések megalapozása során kiemelt figyelmet indokolt fordítani a szállítási 
igények minimalizálására és lehetőség szerint annak vasúton történő kielégítésére 

 Tekintettel arra, hogy a lerakókról származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás forrása 
mindenekelőtt a biológiailag lebomló szerves hulladék, az akció végrehajtása során 
javasolt kiemelt figyelmet fordítani e hulladékáramra is (pl. szemléletformálási akciók 
keretében). 

 Éghajlatvédelmi szempontból a 1.1.1 Körforgásos gazdaság fejlesztése akció 
végrehajtása során messzemenően indokolt a teljes életciklus szemlélet érvényesítése, 
amely a Programban is szereplő tényezők (anyag-, energiahatékonyság, alacsony 
hulladéktermelés) mellett a szállítási igények csökkentésére is kiterjed. 

1.1.2.  

Rövid ellátási láncok 

kialakítása 

 Javasoljuk a helyi termelők széles körét lefedő, lokális logisztikai szolgáltatások 
kialakítását és ösztönzését a Program végrehajtása során.  

 Javasoljuk, hogy a rövid ellátási láncok fejlesztése keretében kapjon hangsúlyt a 
termékek csomagolási és tartósítási igényének mérséklésére irányuló elképzelések 
támogatása is, természetesen az élelmiszerbiztonsági követelmények szigorú 
érvényesítése mellett.   

 Az akció megvalósítása során szemléletformáló kampányok segítségével célszerű 
hangsúlyt fektetni a keresleti oldal érdekeltségnövelésére is. Információt kell adni a helyi 
társadalmi szereplők számára, hogy milyen egészségügyi és életminőségbeli előnyeik 
származnak a rövid ellátási láncokon keresztül fogyasztott élelmiszerekből. 

1.2.1.  

Természeti 

erőforrások védelme 

 Talajvédelmi szempontból az ipari, a mezőgazdasági, valamint a hegyvidéki területek 
különböző kockázatoknak vannak kitéve, de az intézkedések során valamennyi területtel 
célszerű foglalkozni. 

 A levegőminőségre gyakorolt hatások maximalizálása érdekében javasoljuk, hogy a 
Program végrehajtása során a települések bel- és külterületeit érintő zöldinfastruktúra-
fejlesztési elemek minden esetben egymással összehangoltan, rendszerszeméletben 
kerüljenek megtervezésre és valósuljanak meg, lehetővé téve településeket átszelő, azok 
átszellőzését javító, akár kékinfrastrukúrához kapcsolódó zöldfolyosók létrejöttét. 

 Megfontolandónak tartjuk, hogy a Program keretében fasorok, facsoportok, 
bokorcsoportok telepítése is támogatható legyen, amennyiben azok egy összefüggő 
zöldfolyosó részét képezik. 

 Javasoljuk, hogy a zöldinfrastruktúra-fejlesztéseken belül a jellemzően belterületeket 
érintők is részesüljenek támogatásban a Program végrehajtása során (pl. utcafásítás 
nagyforgalmú tranzitútvonalak mentén). 

1.2.2.  

Közös 

kockázatkezelés 

 Csak olyan árvízvédelmi intézkedések megvalósítása javasolt, amelyek a 
természetvédelmi célkitűzéseket nem veszélyeztetik, a természetes vagy 
természetközeli árterek fejlesztését preferálja. Az árvízvédelmi művek kialakítása során 
csak az előzőkkel összhangban lévő fejlesztések támogatása javasolt. 

 Javasoljuk a vízkészletek fenntartható, takarékos felhasználását elősegítő intézkedés 
megfogalmazását. 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árvízvédelmi infrastruktúra kialakítása során célszerű 
minden esetben a minimálisan szükséges beavatkozás elvét követni, továbbá lehetőség 
szerint minimalizálni kell a “szürke megoldások” alkalmazását.  

 Javasoljuk, hogy az újonnan kialakított, revitalizált hullámterek hosszú távú 
hasznosítására – különösen amennyiben települések belterületeit érintik – készüljön az 
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Akció Javaslat 

érintett lakosság bevonásával együttműködésben kialakított terv, lehetővé téve a 
területek integrálását a település szövetébe. 

 Javasoljuk, hogy a Program végrehajtása során a katasztrófavédelmi tematikájú 
szemléletformálási tevékenységek terjedjenek ki az egyre gyakoribbá váló szélsőséges 
időjárási helyzetek alatt tanúsítandó cselekvési, magatartási formák megismertetésére. 

2.4.2. Turisztikai 

desztinációk komplex 

fejlesztése 

 A turisztikai létesítmények tervezésekor törekedni kell arra, hogy mindig csökkentsék a 
területfoglalást és a burkolt felületek mértékét. 

 A turisztikai fejlesztések tervezése során kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyéni 
gépjárműhasználat mérséklésére (pl. közösségi közlekedéssel történő megközelítés 
feltételrendszerének kialakítása, aktív turisztikai tematikájú fejlesztések előnyben 
részesítése; turisztikai attrakciók közti kerékpáros útvonalak létesítése, azokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások bővítése stb.) 

 A már jelenleg is magas látogatószámmal bíró turisztikai attrakciók, azon belül különösen 
a pontszerű, illetve városi látnivalók további fejlesztését, az ún. “túlturizmus” jelenség 
elkerülése érdekében nem javasoljuk, még abban az esetben sem, ha a tervezett 
fejlesztés e látnivalók egy “turisztikai programcsomagba” való szervezésére irányul.  

 Javasoljuk, hogy a víztestek turisztikai jellegű felmérése egészüljön ki vízgazdálkodási és 
klimatikus felmérésekkel. A víztestek hosszú távú fenntartható turisztikai 
hasznosításának alapfeltétele, hogy a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő modell 
álljon rendelkezésre, ami prognosztizálja az adott víztest vízkészletét, vízminőségét az 
elkövetkezendő évtizedekre 

 A fejlesztéseknek minden esetben figyelembe kell venni az ökológiai hálózatok 
(magterületek, ökológiai folyosók, pufferterületek) védelmét, illetve a védett területek 
terhelését el kell kerülni. 

 Javasoljuk, hogy a turisztikai fejlesztések elsősorban a két érintett tagországban, vagy 
azokkal szomszédos országokban élők igényeihez igazodjanak. A regionális turisztikai 
kínálat bővítése, és ezáltal a nagy távolságra irányuló turizmus iránti igény mérséklése 
ui. érdemben képesek mérsékelni a turizmusból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mennyiségét. 

 A turisztikai célú létesítmények kialakítása során minden esetben messzemenően 
igazodni kell a táji adottságokhoz, különös tekintettel azokban az esetekben, ha a 
fejlesztéssel érintett objektum tájképileg meghatározó helyszínen létesül (pl. 
kilátópontok). 

 Javasoljuk, hogy a turisztikai célú támogatások között élvezzenek előnyt az emberi 
egészségre kiemelkedően kedvező hatást gyakorló turisztikai desztinációk fenntartható 
szemlélet mentén tervezett fejlesztései (pl. gyógyhelyek, aktív turisztikai célpontok).  

 Valamennyi turisztikai desztináció esetében, de a gyógyhelyek, valamint a védelem alatt 
álló természeti területek és értékek esetében kiemelten törekedni kell a turizmus 
esetleges zavaró hatásainak (különösen zajkeltés, tömeges látogatás) kiküszöbölésére, 
az e helyekre irányuló turizmus emberi egészségre gyakorolt kedvező hatásainak 
fenntartása érdekében. 

6. A MONITORING RENDSZER ÉRTÉKELÉSE 

A Program monitoring rendszerének elsődleges célja a közösen megvalósított tevékenységek körének 

rögzítése, tekintet nélkül a tevékenységek által lefedett fejlesztési területre. Ennek tükrében a Program 

célkitűzéseihez rendelt jelenlegi mutatók nem alkalmasak a környezetvédelemre vagy fenntarthatóságra 

odaítélt és megvalósított támogatások hatásának mérésére, sem számos más horizontális célkitűzés (pl. 

Nemek közötti egyenlőség) monitorozására.  A Program által előidézett környezeti állapotváltozás 
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felmérésére és értékelésére a két résztvevő ország különböző nemzeti szervei által működtetett országszintű 

monitoring rendszerek nyújtanak lehetőséget. Az ezekben feljegyzett adatok területi bontása nem mindig 

teszi lehetővé a Programnak tulajdonítható hatások pontos azonosítását. Vitathatatlan előnyük ugyanakkor, 

hogy szakmailag megalapozott, egységes módszertan alapján gyűjtik és tartják nyilván az adatokat.  

A fentiek alapján nem tartjuk szükségszerűnek, hogy a Program keretén belül független monitoring rendszert 

hozzanak létre a környezeti és fenntarthatósági szempontok regisztrálására és nyilvántartására. Ugyanakkor 

alapvetően fontos, hogy létrehozzanak a környezetvédelmi szempontból releváns fejlesztések főbb 

jellemzőinek összefoglalására egy nyilvántartást, amely lehetőséget nyújt a nemzeti adatbázisokban 

rendelkezésre álló adatoknak a Program fejlesztéseihez való könnyebb hozzárendelésére. Ezek a mutatók a 

„Zöldebb Európa” prioritási tengely és a „Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése” akció alatt 

megvalósuló fejlesztések monitoringozásához szükségesek, és túlnyomó többségük a fejlesztés által érintett 

terület jellemzőire vonatkozik. Mindezek fényében úgy véljük, hogy a Program időközi és utólagos értékelése 

keretében a megvalósított fejlesztések környezeti elemekre gyakorolt hatása nyomon követhető lesz.  

Az alábbi mutatók gyűjtését és nyilvántartását ajánljuk: 

 a fejlesztés által érintett területek pontos helye és kiterjedése, a projekttől függően hektárban (ha) 
vagy m2-ben 

 A fejlesztés által érintett területek földhasználati besorolása, a potenciálisan érintett védett 
természeti területek és Natura2000 területek; 

 a létrehozott városi zöldterületek kiterjedése ha-ban, ha releváns) 

 a burkolt felületek területe m2-ben, ha releváns) 

 a megvalósított kulturális vagy idegenforgalmi rendezvények száma, nap/év, ha releváns 

 a határon átnyúló integrált közlekedési rendszerbe bevont önkormányzatok teljes száma 

 újonnan épített vagy korszerűsített kerékpárutak teljes hossza (km)
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7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program főbb jellemzői 

A Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) által 

lefedett együttműködési terület 61 46 km2-re terjed ki, amely 8,85 millió polgárnak ad otthont.  

A szlovák oldalon a programozási terület az alábbi 5 NUTS3 régióra (‘kraj’) terjed ki, amely összesen 

3,34 millió ember számára szolgál otthonul: 

 SK010 - Bratislava régió 

 SK021 - Trnava régió 

 SK023 - Nitra régió 

 SK032 - Banská Bystrica régió  

 SK042 - Košice régió  

A magyar oldalon a programozási terület az alábbi 8 NUTS3 régiót (’megye’ és Budapest fővárost) 

foglalja magában Magyarországon:  

 HU101 - Budapest  

 HU102 - Pest megye  

 HU212 - Komárom-Esztergom megye  

 HU221 - Győr-Moson-Sopron megye  

 HU311 - Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 HU312 - Heves megye 

 HU313 - Nógrád megye 

 HU323 - Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

 

 

 
A Program által lefedett terület  

(Forrás: A CESCI által készített területi elemzés, 2020) 
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A Program főbb célkitűzései és akciói a következők 

Prioritási 
tengely 

Egyedi célkitűzés Akció/beavatkozási terület 

1. 
Zöldebb 
Európa 

P2 – SO VI 

A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való 
átállás előmozdítása 

1.1.2. Körkörös gazdaság fejlesztése 
 Hatékonyabb termelés 
 Fenntartható hulladékkezelés és 

hulladékmegelőzés 

1.1.2. Rövid ellátólánc létrehozása 

P2 – SO VII 

A természet, a biológiai sokféleség és a zöld 
infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása, 
többek között a városi térségekben, valamint 
valamennyi szennyezési forma csökkentése 

1.2.1. A természeti tőke védelme 
 Természetvédelem 
 A felszíni és talajvíz minőségének 

javítása 
 Biodiverzitás 
 Zöld infrastruktúra 

1.2.1. Közös kockázatkezelés 
 Árvízkockázat kezelése 
 Katasztrófakockázat kezelése 

2. 
Egy 
szociálisabb 
és 
befogadóbb 
Európa 

P4 – SO I 

A munkaerőpiacok hatékonyságának és 
inkluzivitásának, valamint a minőségi foglalkoztatáshoz 
való hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra 
fejlesztésével és a szociális gazdaság előmozdításával 

2.1.1. Társadalmi innovációk bevezetése a 
hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott 
csoportok számára 

P4 – SO II 

Az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész 
életen át tartó tanulás területén, a hozzáférhető 
infrastruktúrák kialakítása révén, többek között a táv- 
és az online oktatás és képzés tekintetében a reziliencia 
növelésével; 

2.2.1. A befogadó és minőségi oktatáshoz 
való hozzáférés fejlesztése 

P4 – SO IV 

az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása és az egészségügyi rendszerek 
rezilienciájának növelése – ideértve az alapellátást is –, 
valamint az intézményesített ellátásról a családi alapú 
és a közösségi alapú ellátásra való átállás előmozdítása 

2.3.1. A családi és közösségi alapú 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

2.3.2. Az egészségügyi intézmények határon 
átívelő együttműködésének erősítése 

P4 – SO V 

A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének 
erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi 
befogadás és a szociális innováció terén 

2.4.1. Helyi önazonosság megőrzése 

2.4.2. Turisztikai desztinációk komplex 
fejlesztése 

3. 
Jobb 
INTERREG 
irányítás 

ISO1 – SO II 

A hatékony közigazgatás erősítése a jogi és 
közigazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és 
intézmények közötti együttműködés elősegítésével, 

3.1.1. Határakadályok felszámolása 
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Prioritási 
tengely 

Egyedi célkitűzés Akció/beavatkozási terület 

különösen a határ menti régiókban fennálló jogi és 
egyéb akadályok megszüntetése céljából 

ISO1 – SO III 

A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek 
közötti kapcsolatokat erősítő fellépések 
előmozdításával 

3.2.1 Kis projekt alap 

 

Jelenlegi környezeti konfliktusok és problémák a Program által lefedett területen, valamint azok 

valószínű alakulása a Program megvalósítása nélkül 

A helyzetelemzés alapján a következő főbb környezeti konfliktusok és kihívások azonosíthatók a 

programterületen: 

 A domb- és hegyvidéki területeken jelentős az erózió veszélye, amit az éghajlatváltozás és a 
helytelen termesztési gyakorlat súlyosbít. A szélnek kitett területeken, így a Kisalföldön és az 
Alföldön is fennáll a defláció veszélye, amit a klímaváltozás is súlyosbíthat, ennek hatása 
azonban megfelelő műveléssel, erdő- és cserjesávok képzésével mérsékelhető. 

 A vízminőségvédelem elengedhetetlen a vízbázisok tisztaságának megőrzéséhez. A karsztok 
különösen értékes részei az ivóvízbázisnak. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt (Slovenský 
kras) hidrogeológiai szempontból egy egységet alkotnak, mivel a felszín alatti vízforrások 
kapcsolódnak egymáshoz és közvetlenül hatnak egymásra. A karsztvíz különösen érzékenyek 
a szennyezésre; ezért védelme elsősorban a hosszú távú vízellátás szempontjából fontos. 

 A szélsőséges hidrológiai (pl. árvizek, belvíz) és meteorológiai események (pl. hirtelen 
felhőszakadások, viharok, jégesők) gyakoriságának és intenzitásának növekedése. A folyók 
vízháztartása igen változó: komoly problémát jelentenek az árvizek és a vízhiány. A 
vízgazdálkodás és a vízvédelem jobb összehangolásának szükségessége. 

 A növényzet degradációja, átalakulása, az invazív idegen fajok elterjedése a klímaváltozás és 
az elmúlt évtizedek emberi tevékenysége következtében.   

 A 2008-as válság vége óta mindkét országban növekszik a keletkezett hulladék mennyisége. 

A Program megvalósításának elmaradása eltérő irányú hatásokat okozhat a környezeti elemek és 

rendszerek állapotában.  

 A kifejezetten a környezeti kihívásokkal foglalkozó intézkedések végrehajtásának elmaradása 
(a „Zöldebb Európa” prioritási tengely alatt) a meglévő környezeti konfliktusok fennmaradását 
vagy esetleges eszkalációját eredményezheti. Mivel a Program környezetvédelmi intézkedései 
egyes konkrét területek (pl. természetvédelem, vízminőség javítása) mellett olyan 
tevékenységeket is tartalmaznak, amelyek a környezet állapotának egészére kedvező hatással 
lehetnek, megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések elmaradása öszességében negatív 
hatást gyakorolna valamennyi környezeti elem, de különösen a vadon élő állatok és a vizek 
állapotára. 

 A fentiekkel ellentétben a Program – turizmusfejlesztésre korlátozódó – környezeti kockázattal 
járó akcióinak elmaradása értelemszerűen elkerülhetővé tenné az e tevékenységekből 
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származó környezeti terheléseket. Az ezzel járó környezeti kockázatok rendkívül alacsony 
szintje miatt (részletesen lásd a 4.1. fejezetet) azonban a turizmus tervezett fejlesztéseinek 
várhatóan nem lesz jelentős hatása a környezet állapotára, azaz a Program ezen elemeinek 
elmaradása nem jár jelentős környezeti előnyökkel.  

A Program megvalósításának valószínű környezeti hatásai 

Az elvégzett környezeti vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a Program nem tartalmaz 

olyan akciót, amelynek végrehajtása bármely környezeti elem, vagy rendszer állapotát kifejezetten 

veszélyeztetné. Éppen ellenkezőleg, a Program keretében megvalósuló tevékenységek jelentős része 

közvetlenül, vagy közvetve a környezeti elemek, rendszerek igénybevételének, terhelésének 

mérséklését, továbbá az emberi egészség és életminőség – környezeti érdekekkel összhangban 

történő – javítását célozza. 

A kedvező környezeti hatású akciókat értelemszerűen elsősorban a „Zöldebb Európa” prioritási tengely 

tartalmazza. Az ez alatt támogatható tevékenységek döntő többsége, bár eltérő mértékben, szinte 

valamennyi környezeti elem állapotának javításához hozzájárul. Környezet-, természet- és tájvédelmi 

szempontból kedvezőnek tartjuk, hogy a Program több környezeti és fenntarthatósági vonatkozású 

témakör esetében is támogatja szemléletformálási programok megvalósítását. Ez az állítás annak 

ellenére feltétlenül megállja a helyét, hogy – abból kiindulva, hogy ezek környezeti eredményességét 

számos Programtól független külső körülmény is befolyásolja – az értékelésben csak mérsékelt 

környezeti hatást tulajdonítottunk az e típusba tartozó akcióknak. Mindamellett említést, és 

magyarázatot érdemel, hogy az 1. prioritási tengely alá tartozó „Körforgásos gazdaság fejlesztése” 

akció esetében nem lehet teljesen kizárni, de ugyanígy igazolni sem néhány környezeti elem 

vonatkozásában az enyhén megemelkedő lokális terhelés, illetve igénybevétel lehetőségét. Ennek oka 

elsősorban a Program – stratégiai jellegéből következő – részletezettségének aránylag alacsony 

szintjével, továbbá azzal a ténnyel magyarázható, hogy még a legtisztább termelés is a környezeti 

elemek igénybevételével, terhelésével jár. Hangsúlyozzuk, hogy ez messze nem jelenti azt, hogy a 

kedvezőtlen hatások fokozott kockázata fennállna, sőt a körforgásos megközelítés jellegéből adódóan 

valószínűleg a környezeti elemek mérséklődő terhelésére van kilátás, ezt a kérdést azonban a Program 

tartalma alapján jelenleg nem lehet eldönteni.  

Az egész Programom belül egyetlen beavatkozási irány, a turizmusfejlesztés esetében áll fenn annak 

a valószínűsége, hogy az a környezeti elemek, rendszerek fokozódó mértékű igénybevételét, 

terhelést eredményezheti. Közismert, hogy az idegenforgalom mindenekelőtt a közlekedési igények 

növelése, az idegenforgalmi létesítmények üzemeltetése, a természetes, természetközeli élőhelyek, 

állat- és növényfajok megzavarása révén kedvezőtlen környezeti hatásokkal is járhat. Ugyanakkor a 

Program alatt megvalósítható fejlesztések volumene azt valószínűsíti, hogy a Program 

turizmusfejlesztésre irányuló akciói összességében nem eredményezik majd a környezeti elemek, 

rendszerek állapotának nagymértékű igénybevételét, terhelését. Mindazonáltal ennek megelőzésére 

a Program végrehajtása során kiemelt figyelmet kell majd fordítani, amihez jelen környezeti jelentés 

több javaslatot is megfogalmaz.   



 

 Környezeti értékelő jelentés egyeztetési változata 

Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program  

Stratégiai Környezeti Vizsgálata 

 

61 

Végül említést érdemel, hogy a Program legtöbb akciója közvetlen módon nem áll kapcsolatban a 

környezeti értékek védelmével. Mindenekelőtt a 2. és 3. prioritási tengely alá sorolt támogatási 

területek tartoznak e kategóriába. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy közvetett módon ne 

járhatnának akár ezek az akciók is – akár kedvező, akár kedvezőtlen – környezeti hatásokkal. Különösen 

a képzettségi szint növelése, a sérülékeny társadalmi csoportok integrálása és új munkalehetőségek 

teremtése révén elérni vágyott általános életkörülmények javulása érdemben hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a Program által lefedett térségben élő emberek a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektessenek a 

környezeti és természeti értékek védelmére és képesek is legyenek ennek megfelelően élni. 

Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól sem, hogy az emelkedő életszínvonal a tapasztalatok szerint 

magában hordozza a fokozott környezeti igénybevétel és terhelés kockázatát, amelynek 

megelőzésében jelentős szerep hárul a Program által széleskörűen támogatott szemléletformálási 

tevékenységeknek, és a helyi közösségek megerősítésének. 

A Program különböző környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt hatásainak várható mértékét 

tekintve megállapítható, hogy a leginkább kedvező irányú hatás az éghajlat védelme és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, továbbá az emberi egészség megóvása terén 

valószínűsíthető. Szintén jelentősen ösztönzi a Program felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a 

természetes, természetközeli élőhelyek védelmét. Legkisebb mértékben a zaj- és rezgésterhelés 

megelőzésében várható előrelépés a Program megvalósításától, ugyanakkor az e típusba tartozó 

terhelések nem is minősülnek meghatározónak a Program által lefedett térségben.  

Az alábbi táblázat összefoglalja a Környezetvédelmi Jelentésben részletesen bemutatott egyes akciók 

környezeti hatásait. 
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1.1.1. Körforgásos gazdaság 
fejlesztése 

+2 ? ? +2 +2 +2 ? 0 +2 

1.1.2. Rövid ellátási láncok 
kialakítása 

+2 +1 0 +1 0 +2 0 +1 +1 

1.2.1. Természeti erőforrások 
védelme 

+3 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +2 +3 

1.2.2. Közös kockázatkezelés +2 +1 0 +3 +2 +3 +2 +2 +2 

2.1.1. Társadalmi innovációk 
bevezetése a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott 
csoportok számára 

0 0 0 0 0 0 0 +2 0 

2.2.1. A befogadó és minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés 
javítása 

0 0 0 0 0 0 0 +2 0 

2.3.1. A családi alapú és 
közösségi alapú egészségügyi 

0 0 0 0 0 +2 0 +3 +1 
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szolgáltatások javítása 

2.3.2. Egészségügyi 
intézmények közötti határon 
átnyúló együttműködés 
erősítése 

0 0 0 0 0 +2 0 +3 0 

2.4.1. Helyi örökség megőrzése 0 0 0 0 0 +1 +3 +2 +1 

2.4.2. Turisztikai desztinációk 
komplex fejlesztése 

-1 -1 0 -1 -1 -2 ? ? 0 

3.1.1. Határtérség jogi 
akadálymentesítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. Kisprojekt alap 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 

 

Jelmagyarázat +3 nagy valószínűségű pozitív környezeti hatás  

+2 közepes valószínűségű pozitív környezeti hatás  

+1 alacsony valószínűségű pozitív környezeti hatás  

0 nincs azonosítható környezeti hatás  

-1 alacsony valószínűségű negatív környezeti hatás  

-2 közepes valószínűségű negatív környezeti hatás  

-3 nagy valószínűségű negatív környezeti hatás  

? a környezeti hatás iránya a Program megvalósításának függvénye  

 

A környezeti elemek védelmét szolgáló javasolt intézkedések, irányelvek az alacsonyabb 

hierarchiaszinten lévő programok, projektek számára 

Az előző fejezetben megállapítottak szerint a Program megvalósításától nem várható a környezet 

állapotának jelentős romlása, éppen ellenkezőleg, számos meglévő környezeti konfliktus megoldását 

és mérséklését elő fogja segíteni. Mindazonáltal a Program megvalósításának módja kulcsszerepet tölt 

be a pozitív környezeti hatások elérésében. Az alábbiakban foglaljuk össze javaslatainkat e tekintetben, 

a Program egyedi célkitűzései szerinti csoportosításban (a javaslatok indoklását a Környezeti Értékelő 

Jelentés tartalmazza). Csak olyan akciók tekintetében tettünk javaslatokat, amelyek jelentős 

környezeti hatással járhatnak. 

Akció Javaslat 

1.1.1.  

Körforgásos 

gazdaság fejlesztése 

 Javasoljuk, hogy a hulladékokkal kapcsolatosan az újrahasznosítás és a 
keletkezés megelőzése legyen a hangsúlyosabb intézkedés, a hulladékok 
lerakással történő ártalmatlanítása csak végső esetben legyen támogatott 

 A fejlesztések megalapozása során kiemelt figyelmet indokolt fordítani a 
szállítási igények minimalizálására és lehetőség szerint annak vasúton történő 
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Akció Javaslat 

kielégítésére 

 Tekintettel arra, hogy a lerakókról származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
forrása mindenekelőtt a biológiailag lebomló szerves hulladék, az akció 
végrehajtása során javasolt kiemelt figyelmet fordítani e hulladékáramra is (pl. 
szemléletformálási akciók keretében). 

 Éghajlatvédelmi szempontból a 1.1.1 Körforgásos gazdaság fejlesztése akció 
végrehajtása során messzemenően indokolt a teljes életciklus szemlélet 
érvényesítése, amely a Programban is szereplő tényezők (anyag-, 
energiahatékonyság, alacsony hulladéktermelés) mellett a szállítási igények 
csökkentésére is kiterjed. 

1.1.2.  

Rövid ellátási láncok 

kialakítása 

 Javasoljuk a helyi termelők széles körét lefedő, lokális logisztikai szolgáltatások 
kialakítását és ösztönzését a Program végrehajtása során.  

 Javasoljuk, hogy a rövid ellátási láncok fejlesztése keretében kapjon hangsúlyt a 
termékek csomagolási és tartósítási igényének mérséklésére irányuló 
elképzelések támogatása is, természetesen az élelmiszerbiztonsági 
követelmények szigorú érvényesítése mellett.   

 Az akció megvalósítása során szemléletformáló kampányok segítségével célszerű 
hangsúlyt fektetni a keresleti oldal érdekeltségnövelésére is. Információt kell 
adni a helyi társadalmi szereplők számára, hogy milyen egészségügyi és 
életminőségbeli előnyeik származnak a rövid ellátási láncokon keresztül 
fogyasztott élelmiszerekből. 

1.2.1.  

Természeti 

erőforrások védelme 

 Talajvédelmi szempontból az ipari, a mezőgazdasági, valamint a hegyvidéki 
területek különböző kockázatoknak vannak kitéve, de az intézkedések során 
valamennyi területtel célszerű foglalkozni. 

 A levegőminőségre gyakorolt hatások maximalizálása érdekében javasoljuk, 
hogy a Program végrehajtása során a települések bel- és külterületeit érintő 
zöldinfastruktúra-fejlesztési elemek minden esetben egymással összehangoltan, 
rendszerszeméletben kerüljenek megtervezésre és valósuljanak meg, lehetővé 
téve településeket átszelő, azok átszellőzését javító, akár kékinfrastrukúrához 
kapcsolódó zöldfolyosók létrejöttét. 

 Megfontolandónak tartjuk, hogy a Program keretében fasorok, facsoportok, 
bokorcsoportok telepítése is támogatható legyen, amennyiben azok egy 
összefüggő zöldfolyosó részét képezik. 

 Javasoljuk, hogy a zöldinfrastruktúra-fejlesztéseken belül a jellemzően 
belterületeket érintők is részesüljenek támogatásban a Program végrehajtása 
során (pl. utcafásítás nagyforgalmú tranzitútvonalak mentén). 

1.2.2.  

Közös 

kockázatkezelés 

 Csak olyan árvízvédelmi intézkedések megvalósítása javasolt, amelyek a 
természetvédelmi célkitűzéseket nem veszélyeztetik, a természetes vagy 
természetközeli árterek fejlesztését preferálja. Az árvízvédelmi művek 
kialakítása során csak az előzőkkel összhangban lévő fejlesztések támogatása 
javasolt. 

 Javasoljuk a vízkészletek fenntartható, takarékos felhasználását elősegítő 
intézkedés megfogalmazását. 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árvízvédelmi infrastruktúra kialakítása során 
célszerű minden esetben a minimálisan szükséges beavatkozás elvét követni, 
továbbá lehetőség szerint minimalizálni kell a “szürke megoldások” 
alkalmazását.  

 Javasoljuk, hogy az újonnan kialakított, revitalizált hullámterek hosszú távú 
hasznosítására – különösen amennyiben települések belterületeit érintik – 
készüljön az érintett lakosság bevonásával együttműködésben kialakított terv, 
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Akció Javaslat 

lehetővé téve a területek integrálását a település szövetébe. 

 Javasoljuk, hogy a Program végrehajtása keretében a katasztrófavédelmi 
tematikájú szemléletformálási tevékenységek terjedjenek ki az egyre gyakoribbá 
váló szélsőséges időjárási helyzetek alatt tanúsítandó cselekvési, magatartási 
formák megismertetésére is. 

2.4.2. Turisztikai 

desztinációk 

komplex fejlesztése 

 A turisztikai létesítmények tervezésekor törekedni kell arra, hogy mindig 
csökkentsék a területfoglalást és a burkolt felületek mértékét. 

 A turisztikai fejlesztések tervezése során kiemelt hangsúlyt kell fektetni az 
egyéni gépjárműhasználat mérséklésére (pl. közösségi közlekedéssel történő 
megközelítés feltételrendszerének kialakítása, aktív turisztikai tematikájú 
fejlesztések előnyben részesítése; turisztikai attrakciók közti kerékpáros 
útvonalak létesítése, azokhoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése stb.) 

 A már jelenleg is magas látogatószámmal bíró turisztikai attrakciók, azon belül 
különösen a pontszerű, illetve városi látnivalók további fejlesztését, az ún. 
“túlturizmus” jelenség elkerülése érdekében nem javasoljuk, még abban az 
esetben sem, ha a tervezett fejlesztés e látnivalók egy “turisztikai 
programcsomagba” való szervezésére irányul.  

 Javasoljuk, hogy a víztestek turisztikai jellegű felmérése egészüljön ki 
vízgazdálkodási és klimatikus felmérésekkel. A víztestek hosszú távú 
fenntartható turisztikai hasznosításának alapfeltétele, hogy a klímaváltozás 
hatásait is figyelembe vevő modell álljon rendelkezésre, ami prognosztizálja az 
adott víztest vízkészletét, vízminőségét az elkövetkezendő évtizedekre 

 A fejlesztéseknek minden esetben figyelembe kell venni az ökológiai hálózatok 
(magterületek, ökológiai folyosók, pufferterületek) védelmét, illetve a védett 
területek terhelését el kell kerülni. 

 Javasoljuk, hogy a turisztikai fejlesztések elsősorban a két érintett tagországban, 
vagy azokkal szomszédos országokban élők igényeihez igazodjanak. A regionális 
turisztikai kínálat bővítése, és ezáltal a nagy távolságra irányuló turizmus iránti 
igény mérséklése ui. érdemben képesek mérsékelni a turizmusból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mennyiségét. 

 A turisztikai célú létesítmények kialakítása során minden esetben 
messzemenően igazodni kell a táji adottságokhoz, különös tekintettel azokban 
az esetekben, ha a fejlesztéssel érintett objektum tájképileg meghatározó 
helyszínen létesül (pl. kilátópontok). 

 Javasoljuk, hogy a turisztikai célú támogatások között élvezzenek előnyt az 
emberi egészségre kiemelkedően kedvező hatást gyakorló turisztikai 
desztinációk fenntartható szemlélet mentén tervezett fejlesztései (pl. 
gyógyhelyek, aktív turisztikai célpontok).  

 Valamennyi turisztikai desztináció esetében, de a gyógyhelyek, valamint a 
védelem alatt álló természeti területek és értékek esetében kiemelten törekedni 
kell a turizmus esetleges zavaró hatásainak (különösen zajkeltés, tömeges 
látogatás) kiküszöbölésére, az e helyekre irányuló turizmus emberi egészségre 
gyakorolt kedvező hatásainak fenntartása érdekében. 

 

Emellett lényeges, hogy kialakításra kerüljön a környezetvédelmi szempontból releváns fejlesztések 

főbb jellemzőit összegző nyilvántartás, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzeti adatbázisokban 

rendelkezésre álló adatok könnyebben hozzárendelhetk legyenek a Program fejlesztéseihez. Ezek a 

mutatók elsősorban a „Zöldebb Európa” prioritási tengely és a „Turisztikai desztinációk komplex 
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fejlesztése” akció alatt megvalósuló fejlesztések monitoringozásához szükségesek, és túlnyomó 

többségük a fejlesztés által érintett terület jellemzőire vonatkozik. Mindezek fényében úgy véljük, hogy 

a Program időközi és utólagos értékelése keretében a megvalósított fejlesztések környezeti elemekre 

gyakorolt hatása nyomon követhető lesz.  

Az alábbi mutatók gyűjtését és nyilvántartását ajánljuk:   

 a fejlesztés által érintett területek pontos helye és kiterjedése, a projekttől függően 
hektárban (ha) vagy m2-ben 

 a fejlesztés által érintett területek földhasználati besorolása, a potenciálisan érintett védett 
természeti területek és Natura2000 területek; 

 a létrehozott városi zöldterületek kiterjedése ha-ban, ha releváns) 

 a burkolt felületek területe m2-ben, ha releváns) 

 a megvalósított kulturális vagy idegenforgalmi rendezvények száma, nap/év, ha releváns 

 a határon átnyúló integrált közlekedési rendszerbe bevont önkormányzatok teljes száma 

 újonnan épített vagy korszerűsített kerékpárutak teljes hossza (km)
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I. MELLÉKLET:  A PROGRAMTERÜLETHEZ TARTOZÓ VÉDETT TERÜLETEK 

ÁTTEKINTÉSE A 2020. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT  

Szlovák Köztársaság 

Név Terület, ha Puffer zóna területe, ha 

Nemzeti Parkok  

NP Muránska planina 20 317,8021 21 697,9644 

NP Nízke Tatry 72 842,0000 110 162,0000 

NP Slovenský kras 34 611,0832 11 741,5677 

NP Slovenský raj 19 413,6700 5 474,7600 

Tájvédelmi Körzetek 

Biele Karpaty  44 568,0000  

Cerová vrchovina 16 771,2273  

Dunajské luhy  12 284,4609  

Latorica 23 198,4602  

Malé Karpaty 64 610,1202  

Poľana 20 360,4804  

Ponitrie 37 665,4100  

Štiavnické vrchy 77 630,0000  

Vihorlat 17 485,2428  

Záhorie 27 522,0000  

 

A fent felsorolt nagy kiterjedésű védett területeken kívül százával vannak még a Program által lefedett 

Bratislava, Trnava, Nitra, Banska Bystrica és Kosice önkormányzati régiókban kisebb védett területek 

is.    

Részletes információ a Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR 

(https://old.uzemia.enviroportal.sk) weboldalán érhető el. 

https://megertikft.sharepoint.com/sites/PROJEKTEK/Megosztott%20dokumentumok/Projektek/Szlovák-magyar%20SKV%2010_21/Tervezes/Štátny%20zoznam%20osobitne%20chránených%20častí%20prírody%20SR%20(https:/old.uzemia.enviroportal.sk)
https://megertikft.sharepoint.com/sites/PROJEKTEK/Megosztott%20dokumentumok/Projektek/Szlovák-magyar%20SKV%2010_21/Tervezes/Štátny%20zoznam%20osobitne%20chránených%20častí%20prírody%20SR%20(https:/old.uzemia.enviroportal.sk)
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Magyarország  

Név Terület, ha 

Nemzeti Parkok 

Fertő-Hanság NP 23 862,0232 

Duna-Ipoly NP 60 717,0053 

Bükki NP 42 032,9669 

Aggteleki NP 20 183,6720 

Tájvédelmi Körzetek 

Szigetközi Tájvédelmi Körzet 9 681,0957 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 8 274,0488 

Gerecse Tájvédelmi Körzet 8 675,4603 

Budai Tájvédelmi Körzet 10 499,9340 

Gödöllői-dombvidék Tájvédelmi 

Körzet 
11 478,4805 

Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet 7 311,3279 

Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet 6 667,3061 

Mátra Tájvédelmi Körzet 12 383,7236 

Tarnavidék Tájvédelmi Körzet 9 310,0721 

Lázbérci Tájvédelmi Körzet 3 710,5975 

Zempléni Tájvédelmi Körzet 26 765,3668 

 

A fent felsorolt nagy kiterjedésű védett területeken kívül százával vannak még a Program által lefedett 

magyar megyékben kisebb védett területek is.    

Részletes információ a következő weboldalon érhető el: 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu.  

 

 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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II. MELLÉKLET:  MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGOK ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI A PROGRAM KÖRNYEZETI 

ÉRTÉKELÉSÉNEK TEMATIKAI JELENTÉSÉHEZ  

Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály 

Az SKHU CBC Program tematikáját elfogadom, a Rendelet 4. számú mellékletében 

foglaltakon túl külön szakági javaslatunk nincs. 

Választ nem igényel. 

2. Győr- Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály 

Hatóságunk a kért véleményezési információk tekintetében az alábbi területeken 

rendelkezik jogszabályi felhatalmazással: 

 a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi 
létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet. 

Ebből következik, hogy az Együttműködési program Hatóságunkat érintő lokalizációhoz 

kapcsolódóan rendelkezik szakirányú (szakhatósági) dokumentumokkal. 

Ezen információk monitoring célú felhasználásának lehetősége a Programiroda 

döntéskörébe tartozik. 

Választ nem igényel. 

3. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Állami Főépítész 

Zöldebb Európa Szakpolitikai cél: 

A Megújuló energia-hasznosítás bővítése a közszolgáltatások terén c. beavatkozás 

kapcsán kérem a településképi szempontok is kerüljenek figyelembe vételre. 

Szociálisabb és befogadóbb Európa Szakpolitikai cél: 

A Helyi kulturális örökségi helyszínek értékelése c. beavatkozás részletezése során 

javasolom a világörökségi, az országos, a helyi és a Főváros esetében a kerületi védelem 

A környezeti értékelő jelentés 

összeállítása során a Program 

részletezettségének megfelelő 

mélységben kitérünk az 

észrevételben jelzett 

szempontokra. 
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Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

alatt álló értékek elemzését is. 

4. Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és 

Bányafelügyeleti Főosztály 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.; a továbbiakban: Kérelmező) által a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és 

Bányafelügyeleti Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

benyújtott, PE-06/KTF/26476-1/2021. számon iktatott beadványát (a továbbiakban: 

Beadvány) hatáskör hiánya miatt átteszem. 

Választ nem igényel. 

5. Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Illetékesség hiányában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 

Főigazgató-helyettesi Szerv véleményezi. 

Választ nem igényel. 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Illetékesség hiányában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 

Főigazgató-helyettesi Szerv véleményez majd. 

Választ nem igényel. 

7. Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szerv 

véleményez majd. 

Választ nem igényel. 

8. Heves Megyei 

Kormányhivatal  

Állami Főépítész 

Tematikai Jelentést áttanulmányoztam és megállapítottam, hogy az épített környezet, 

táj, települési környezet védelme szempontjából megfelelő. Egyidejűleg tájékoztatom, 

hogy a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően nem rendelkezem 

hatáskörrel. 

Választ nem igényel. 

9. Győr- Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató 

Illetékesség hiányában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 

Főigazgató-helyettesi Szerv véleményezi. 

Választ nem igényel. 

10. Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Az 5. oldal táblázatában a nemzeti parkok angol nevei nem jól szerepelnek. 

Igazgatóságunk neve helyesen: Aggtelek National Park Directorate. Semmi esetre sem 

NPI. Vagy ha magyarul írjuk: ANPI. A szövegkörnyezetből nem derül ki, hogy mi volt a 

A környezeti értékelő jelentés 

összeállítása során a Nemzeti Park 

Igazgatóságok megnevezéseit – 
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Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

cél, mert a többi NPI neve magyarul van. 

7. oldal táblázat: Javasoljuk a „beavatkozás"-ok közé felvenni: „Társulások és élőhelyek 

védelme" 

mind magyar, mind angol nyelven 

– pontosítjuk. 

Az észrevételben jelzett táblázat a 

Program beavatkozásait 

tartalmazza, így azon csak abban 

az esetben áll módunkban 

változtatni, ha maga Program 

kiegészül a kért beavatkozással.  

11. Nógrád Megyei Jegyző Áttekintettük az elkészült tematikát, azzal kapcsolatban nem merült fel módosítási igény, 

a dokumentumban foglaltakkal egyetértünk. 

Választ nem igényel. 

12. Borsod- Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

A megküldött tematika megfelel a R. 4. melléklete szerinti környezeti értékelés általános 

tartalmi követelményeinek, az épített környezetre vonatkozó szempontoknak. 

Választ nem igényel. 

13. Borsod- Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

A megküldött környezeti értékelés tematikát szakmailag elfogadhatónak tartom, de 

javaslom, hogy a környezeti értékelés a Rendelet 4. számú melléklet szerinti teljes 

tartalommal kerüljön kidolgozásra. Az épített környezet védelme szempontjából kérem, 

hogy a témához kapcsolódó fejezetek szakmailag kellő részletezettséggel kerüljenek 

kidolgozásra. 

A környezeti értékelő jelentés az 

egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. 

számú mellékletében foglalt 

tartalmi elvárások alapján készül.  

Az épített környezet védelmére 

vonatkozó fejezet a Program 

részletezettségének megfelelő 

mélységben kerül kidolgozásra.  

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzati 

Hivatal Jegyző 

Az anyag részletes áttanulmányozást követően megállapítható, hogy a dokumentum 

szakmailag megalapozott, a Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelel, melynek figyelembevételével javaslom a kidolgozásra kerülő 

környezeti értékelés tematikájának elfogadását, ahhoz kapcsolódóan észrevételt, 

Választ nem igényel. 
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Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

módosítási javaslatot nem kívánok tenni. 

15. Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program környezeti vizsgálata 

talajvédelmi szempontból elfogadható.  

 

 

Választ nem igényel. 

16. Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

A tematikai jelentésben foglaltakkal egyetért, kiegészíteni nem kívánja. 

 

Választ nem igényel. 

17. Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

A dokumentációt áttekintettem, amellyel kapcsolatban az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l. 11.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében 

észrevétellel, módosítási javaslattal nem élek. 

Választ nem igényel. 

18. Borsod- Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

A rendelkezésre bocsájtott SKHU CBC Program kidolgozásához kapcsolódó stratégiai 

környezeti vizsgálat folyamatát bemutató előzetes tematikai jelentés véleményezési 

anyagát áttekintettem. A népegészségügyi szakterület vonatkozásában elsődlegesen szem 

előtt tartva a környezet végső hatásviselőjét, az embert, az emberi egészséget, a SKHU CBC 

Program alapvető célkitűzéseivel, a környezeti jelentés javasolt tartalmi pontjaival 

egyetértek. 

Választ nem igényel. 

A beavatkozási területek tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani a közvetett vagy 

közvetlen módon ivóvízkivételi célra hasznosított, illetve a távlati vízbázisok, a felszíni és 

felszín alatti vizek védelmét, állapotának megőrzését, javítását szolgáló tevékenységekre, 

beavatkozásokra, intézkedésekre. A Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

prioritásként kezelendő és kiemelt figyelem háruljon a határt keresztező folyók 

vízminőségére, vízminőséget ellenőrző rendszerek kialakítására, vízforrások védelmére, a 

vonatkozó szabályozás harmonizációjára. A határokat keresztező, felszíni vízfolyásokhoz 

Az észrevétel alapvetően magára 

a Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. 

Mindazonáltal a megfogalmazott 

észrevételekkel egyetértünk, 

azokat érvényesítjük a környezeti 
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Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

kötődő ivóvíztermelő telepek (Borsodsziráki Vízmű a Bódva vizét felhasználó 

talajvízdúsításos technológiával, Keleti Csúcsvízmű Gesztelynél a Hernád, illetve a 

Sátoraljaújhelyi Vízmű I. II. a Ronyva kavicsteraszára mélyített kutakkal) kiemelt fontosságú 

vízművek, melyek jelentős létszámú populációnak biztosítják az ivóvizet. Számos, a felszíni 

hatásokra különösen érzékeny, karsztforrásra telepített víztermelő egység üzemel a megye 

karsztos területein, melyek közül az Aggteleki-karszt a Szlovákiával közös földrajzi egység, 

a Gömör-Tornai-karszt része. Az ivóvíztermelés céljára igénybe vett vízforrások, 

karsztvízrendszerek, felszíni vizek védelme, a fenntartható vízhasználat kiemelten fontos a 

humán egészségügyi kockázatok csökkentése, megelőzése, az ivóvízellátás biztosítása 

céljából, amely a földrajzi egységességre, összefüggésekre tekintettel a hatékonyság 

érdekében feltétlenül együttműködésen alapuló, közös tevékenységeket, beavatkozásokat 

igényel. 

értékelő jelentés összeállítása 

során.  

Egyben jelezzük, hogy az 

észrevételben jelzett egyes 

javaslatok, különösen a határt 

keresztező folyók vízminőségének 

javítására vonatkozók, a Program 

tervezett részei. 

A földtani közeget, a felszíni és felszín alatti víztestet érő terhelések és hatások egy nagy 

csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó, 

pontszerű és/vagy diffúz eredetű a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag 

bevezetések, melyek jelentős kockázatot jelenthetnek az ivóvíz kitermelésére használt 

vizeken keresztül az emberre. 

A lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, a talajvíz minőségének védelme, 

valamint a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében, szem 

előtt kell tartani a kommunális infrastrukturális rendszerek fejlesztését és a kommunális 

rendszerekre történő rákötések szorgalmazását. A talaj- és talajvízszennyező házi 

szennyvízgyűjtők, szikkasztók szabályos felszámolása is különösen indokolt a talajvíz 

minőségének védelme érdekében. 

A kommunális infrastruktúra fejlesztése az egyes környezeti tényezők állapotjavításának 

kiemelt eszköze, olyan környezettudatos intézkedés, mely hozzájárul az ellátás 

színvonalának növelése mellett az érintett népesség életszínvonalának emeléséhez is. Az 

egészségesebb környezet jobb életkörülményeket teremt és a környezeti kockázatok 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. 

Bár az észrevételben jelzett 

beavatkozások jelentőségével 

egyetértünk, jelezzük, hogy azok 

nem feltétlenül a Program 

keretében valósíthatók meg.  
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Sor-

szám 
Észrevételt küldő szervezet Észrevétel Tervezői válasz 

csökkentésével javul a népesség egészségi állapota, életminősége. 

Fontosnak tartom továbbá a kritikus légszennyező anyagok levegőminőségi határérték 

alatti szintjének biztosítására tett intézkedések megalkotását. Az aeroallergén növények 

visszaszorítása érdekében a köz és magán területek gyommentesítése — a rendelkezésre 

álló hatósági eszközök erőteljes igénybevételével, szankcionálással — kiemelt feladat. Az 

allergén gyomnövények elszaporodásának megakadályozása, a rendszeres 

gyommentesítés hozzájárulhat az allergén spórák mennyiségének csökkenéséhez. A 

zöldterület-gazdálkodásban pedig az erősen allergén fafajták, mint a nyír, éger, kőris, 

platán és fűzfák telepítésének mellőzése javasolt. A zöldterületek megtartása 

levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten kezelendő. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. 

Bár az észrevételben jelzett 

beavatkozások jelentőségével 

egyetértünk, jelezzük, hogy azok 

nem feltétlenül a Program 

fókuszába tartoznak (pl.  hatósági 

szankcionálás, rendszeres 

gyommentesítés). 

Támogatom a környezetszennyező illegális hulladéklerakók felszámolását, a lakosság 

szemléletének átalakítására irányuló, határon átnyúló közös tevékenységeket, 

beavatkozásokat, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás 

népszerűsítését is. Az Illegális hulladéklerakók felszámolása elengedhetetlen, hiszen 

amellett, hogy szennyezik a környezetet, rontják a térség arculatát is. 

Választ nem igényel. 

A szennyvíz és a szemét által okozott környezeti károk megoldásainak támogatása határon 

átnyúló együttműködést igényel. A fókuszálandó területek a határokat keresztező 

folyóvölgyek, melyek a szennyezés veszélyével rendelkeznek. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Mindazonáltal a 

megfogalmazott észrevétellel 

egyet-értünk, azt érvényesítjük a 

környezeti értékelő jelentés 

összeállítása során.  

A domborzati adottságok figyelembevételével szorgalmazom a megújuló energiaforrások 

alkalmazására irányuló közös törekvéseket, a környezeti állapot, környezetbiztonság, 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 
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továbbá a települési környezet minőségének javítása érdekében. A lehetséges 

katasztrófahelyzetek közös megelőzése, előkészítése és kezelése vonatkozásában, közös 

tevékenységek támogatása szükségeltetik a természeti és az ember okozta katasztrófák 

megállítása érdekében, valamint közös akciók vészhelyzet esetén. Továbbá szükséges a 

technikai háttér, stratégiák és együttműködési platform kialakítása a régiók lakosait 

veszélyeztető természeti vagy ember által okozott katasztrófák megakadályozására. 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Álláspontunk szerint 

ugyanakkor az észrevételben 

megfogalmazott javaslatoknak 

megfelelő tevékenységek egy 

részét magában foglalja a 

Program. 

Prioritásba beletartozó tevékenységek tekintetében fontos a figyelem felhívás és 

tudásnövelés, képesség fejlesztés regionális stratégiák kidolgozására, melyek a globális 

klímaváltozás hatásainak megállítását és csökkentését szolgálják. 

A kommunikációs stratégia végrehajtása során fontos a célpopulációk meghatározása, az 

egyes célcsoportok tekintetében, prioritásként javasolt kezelni 6-10, 11-14, és a 15-18 éves 

korosztályt. Az optimális lakossági részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatok 

kiépítése javasolt az érintett hatóságok, szervezetek és az önkormányzatok, a helyi 

közvélemény formálására alkalmas, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, 

társadalmi szervezetek és a média között. A népegészségügyi feladatokat ellátó szerv 

mellett az érintett területen működő Egészségfejlesztési Intézetek, illetve 

praxisközösségek lehetnek a szakmai koordináló, illetve a gyakorlati megvalósításban 

közreműködő szervezetek. 

Az észrevétel megfogalmazása 

alapján nem azonosítható, hogy 

az pontosan melyik prioritásra 

vonatkozik (pl. kommunikációs 

stratégiát a program nem 

támogat).  

Fontos továbbá a stratégiai és technikai tervezés és közös környezetszennyezési 

monitoring rendszerek kialakítása (levegő, víz, talaj) A meglévő hatósági monitoring 

rendszerek, valamint a közüzemi szolgáltatók által működtetett monitoring rendszerek 

összekapcsolásának informatikai, technikai lehetőségének kidolgozása, illetve a határokon 

átnyúló esetleges szennyeződések értesítési rendszereinek kiépítése, különös tekintettel a 

felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázisok védelmére. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Álláspontunk szerint 

ugyanakkor az észrevételben 

megfogalmazott javaslatoknak 

megfelelő tevékenységek egy 

részét (pl. felszíni vizek 
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monitoringrendszerének 

továbbfejlesztése) magában 

foglalja a Program. 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye illetékes Hatóságai a Víz 

Keretirányelvnek megfelelően havi gyakorisággal monitoring tevékenységet végeznek az 

érintett két megye felszíni és felszín alatti vizeire. A vizsgálatok adatai az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszerbe kerülnek. Határvízi egyezmények alapján 

történik a határvízi folyók közös mintavételezése és vizsgálata a határszelvényeknél 

havonkénti gyakorisággal. Talaj vizsgálatok potenciális szennyezés esetén történnek. 

Választ nem igényel. 

A Magyar-Szlovák határ közelében üzemelő Putnoki mérőállomás végez vizsgálatokat a 

levegő kéndioxid, nitrogén-oxid, szénmonoxid, ózon, PM10 koncentrációja tekintetében. A 

mérőállomáson a vizsgált komponensek körét a BTEX vegyületek és a PM2.5 vizsgálatával 

lehetne még kiegészíteni, műszerfejlesztési igények kielégítése révén. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. 

A határon átterjedő levegőminőség szennyezés vizsgálata céljából a műszerfejlesztési 

igények kielégítését követően javasolt egy, a Bánréve település területén lévő 

monitoringállomás létesítése olyan helyszínen ahol a helyi lakossági és egyéb 

tevékenységből eredő szennyezés hatásai nem érvényesülnek közvetlenül. A mérési 

program végrehajtására telepített vagy mobil mérőállomás segítségével kerülhet sor. A 

mérőállomáson javasolt folyamatosan mérni a levegő kén-dioxid, nitrogénoxid, 

szénmonoxid, ózon, BTEX vegyületek, a PM10 és a PM2.5 koncentrációját. Ezen új 

mérőállomáson történő vizsgálatokhoz mérési tervet kell készíteni a mérőpontok 

kijelölésével, a működés műszaki feltételeinek — biztonságos helyszín, elektromos energia 

és a kommunikációhoz szükséges feltételek biztosításával, annak folyamatos 

ellenőrzésével. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található 9 telepített immissziós állomás adatai 

az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat rendszerében elérhetők. 

Választ nem igényel. 

A népesség egészségtudatosságának fejlesztése, növelése érdekében szükséges Az észrevétel magára a 
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egészségnevelési tevékenységnek fel kell hívnia a lakosság figyelmét az egészséget 

veszélyeztető kockázati tényezőkre, azok elkerülésének módjaira, valamint a célzott 

szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára. Szervezett egészségkommunikáció révén a 

legszélesebb társadalmi körben kell tájékoztatást, felvilágosítást biztosítani az egészséges 

életmód, az egészséget megőrző és védő készségek, szokások elsajátítása érdekében. Az 

egészségi állapot javítására irányuló célok, programok szakszerű megvalósítása érdekében 

az egészségügyi, népegészségügyi szakemberek együttműködése és részvétele, szükséges. 

A térségi stratégia céljainak megvalósításával elő kell segíteni, hogy egyéni és közösségi 

szinteken is pozitív egészségmagatartás minta alakuljon ki, ösztönözze a lakosságot, hogy 

az egészséget egzisztenciális értékként kezelje. 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Bár az észrevételben 

jelzett beavatkozások 

jelentőségével egyetértünk, 

jelezzük, hogy azok nem 

feltétlenül a Program fókuszába 

tartoznak. 

Közös megelőző programok, koordinációs feladatok kialakítása, közreműködő szervezetek 

meghatározása szükséges, amely alapján irányítja, szervezi és összehangolja az érintett 

lakosság egészségének megtartására, javítására és a betegségek megelőzésére, korai 

felismerésére irányuló népegészségügyi munkát. A környezeti ártalmakkal összefüggő nem 

fertőző megbetegedések megelőzésére vonatkozó tudás fejlesztése továbbképzések, 

konferenciák a népegészségügyi szakemberek, alapellátást, szakellátást végzők részére, 

ehhez közös web alapú információs adatbázis biztosítása. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Bár az észrevételben 

jelzett beavatkozások 

jelentőségével egyetértünk, 

jelezzük, hogy azok nem 

feltétlenül a Program fókuszába 

tartoznak. 

Járványtannal foglalkozó intézmények közötti együttműködés terén fontosnak tartom az 

együttműködési területek meghatározását, akciótervek kidolgozását és végrehajtását a 

környezeti monitoring, közegészségügyi és járványügyi információcsere és riasztás 

tekintetében történő kezdeményezést. A járványügyi megelőző tevékenységek 

összehangolása, lakossági tájékoztatók, oktatási programok fejlesztése, kivitelezése a 

projekt tevékenységei közé kell, hogy tartozzon. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik.  

A régióban élő lakosság életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú 

humán szolgáltatások (egészségügy, szociális ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás) 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 
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elérhetősége. A demográfiai tendenciákhoz igazodva kiemelt figyelmet érdemel az 

időseket ellátó intézményrendszerek fejlesztése. Fontos, hogy minél többféle egészségügyi 

és szociális szolgáltatás legyen helyben elérhető, és fontos ezen, szolgáltatások 

színvonalának fejlesztése is, hogy képes legyen alkalmazkodni az adott területen élő 

népesség változó igényeihez. 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik.  

Egyben jelezzük, hogy az 

észrevételben jelzett egyes 

javaslatok, különösen az 

idősellátás fejlesztésére 

vonatkozók, a Program tervezett 

részei. 

A települési életterek fejlesztésében fontos szerepe van a lakosságot kiszolgáló rekreációs 

tereknek és a reprezentatív településképnek, közterületeknek. A települési életterek 

fejlesztése során az egyik hangsúlyos szegmens az alacsony presztízsű illetve a 

degradálódott területek felszámolása, fejlesztése. 

A rövid- és középtávú célkitűzések között üdvözöljük, azon intézkedéseket melyek 

megoldást nyújtanak a környezet-egészségügyi, közegészségügyi szempontból jelentős 

környezeti és társadalmi tényezők állapotjavítására irányulóan, így pl. kiemelkedő szerepet 

kapjon a színvonalasabb közösségi élet feltételeinek megteremtése a zöldfelületek, 

rekreációs és szabadidős terek fejlesztése által, valamint a társadalmi összetartás 

erősítésében fontos szerep háruljon a telepszerű körülmények között élők helyzetének 

javítására, és a hátrányos helyzetben lévők életkörülményeinek megoldására is. 

Prioritásként kell szorgalmazni a nehezebb gazdasági helyzetben élők felzárkóztatását, 

társadalmi integrációját segítő fejlesztéseket, ezen, lakossági csoport érdekeltté tételével 

és környezettudatosságának erősítésével. 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a környezeti 

értékelő jelentés tematikájára 

vonatkozik. Egyben jelezzük, hogy 

az észrevételben jelzett egyes 

javaslatok, így pl. a sérülékeny 

társadalmi csoportok 

megújulásának támogatására 

vonatkozók, a Program tervezett 

részei. 

Szakterületemet érintően, a népesség egészségi állapota javítása érdekében 

népegészségügyi elvárás a környezeti tényezőkből eredő egészségkockázatok felmérése és 

csökkentése, az egészségügyi és szociális infrastruktúrák fejlesztése, a lakosság rekreációs 

és egészség megőrzési, egészségfejlesztési lehetőségeinek bővítése. 

Szakterületi vonatkozásban támogatom a 2021-2027. évi programozási időszakra 

Választ nem igényel. 
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vonatkozó SKHU CBC Program célként megfogalmazott azon tervezett prioritási területeit, 

melyek környezet-egészségügyi hatásai pozitívak, javítják az érintett lakosság 

életkörülményeit, csökkentik egészségkockázatát. Pártfogolom a program célkitűzései 

között szerepeltetett élhetőbb, a környezeti terhelésektől mentes települési környezet 

kialakítását, a környezettudatosság erősítését. 

19. Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály  

Közegészségügyi Osztály 

A benyújtott előzetes tematikában foglaltak a program jelenleg megfogalmazott, 

ismertetett céljai esetén nem kifogásolhatók. 

 

Választ nem igényel. 

20. Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

A készülő környezeti vizsgálat tematikájával egyetértek, azzal kapcsolatban kifogást nem 

emelek. Egyben felhívom a figyelmet a program végrehajtása során az érintett települések 

településfejlesztési és településrendezési terveiben, valamint a településkép védelmi 

rendeleteiben foglaltak maradéktalan betartására. 

Választ nem igényel. 

21. Belügyminisztérium 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Megelőzési és Engedélyezési 

Szolgálat 

Az SKV tartalmára vonatkozó tematikát megvizsgáltam, azt a vizek védelmére tekintettel 

megfelelőnek tartom. 

Választ nem igényel. 
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22. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

A Főosztály véleménye szerint a levegőtisztaság védelem nem kap elég hangsúlyt a 

tematikai jelentésben, ezért a Főosztály javasolja, hogy a levegőtisztaság védelem legyen 

külön is megemlítve egyrészt az 2.2 pontban levő táblázatban beavatkozások 

felsorolásánál, másrészt a 2.4.1 pontban a környezeti jellemzők felsorolásánál.  

A tervezett beavatkozások között szerepel a felszíni és felszín alatti vizek javítása. Ehhez a 

Főosztály véleménye szerint jól illeszthető a Környezetvédelmi Mérőközpont által a 

Vízkeretirányelv végrehajtása során keletkező felszíni és felszín alatti vízminőségi 

monitoring eredmények. A Főosztály megjegyzi, hogy ezen a területen jelenleg is aktív 

együttműködés van a két ország között egyrészt a Határvíz Bizottság keretében, másrészt 

a Dunába, Mosoni- Dunában lévő vízhozamok pótlásáról, egyes ideiglenes műszaki 

intézkedésekről a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya 

között 1995 április 19-én aláírt MEGÁLLAPODÁS-hoz kapcsolódó környezeti megfigyelő 

rendszert működtetését rögzítő 1995 május 29-én Bősön kétoldalúan aláírt ún. 

SZABÁLYZAT alapján. A laboratóriumi vizsgálat során keletkező kémiai és hidrobiológiai 

monitoring eredmények az Országos Környezeti Információs Rendszerben (OKIR) kerülnek 

gyűjtésre. 

A fentiek alapján a Főosztály javasolja a stratégiai környezeti vizsgálati dokumentáció 

elkészítéséhez során a fenti környezeti adatok és észrevételek felhasználást.  

Az észrevételnek megfelelően, a 

környezeti értékelő jelentés 

önálló fejezet alatt tárgyalja majd 

a Program megvalósítása 

esetében várható 

levegőminőségre gyakorolt 

hatásokat. Egyben jelezzük, hogy 

az észrevételben kifogásolt, 2.2. 

pont alatt szereplő táblázat a 

Program beavatkozásait 

tartalmazza, így azon csak abban 

az esetben áll módunkban 

változtatni, ha maga Program 

kiegészül a kért beavatkozással.  

A Környezetvédelmi Mérőközpont 

eredményeire vonatkozó 

figyelemfelhívást köszönjük, 

azokat a Program 

részletezettségének megfelelő 

szinten figyelembe vesszük.  

23. Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 

A tematikában javasoltak összhangban vannak (lefedik) a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. 

számú mellékletében előírt tartalmi követelményeket, ezért azt megfelelőnek tartjuk, 

kiegészíteni nem kívánjuk. 

 

 

Választ nem igényel. 
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24. Pest Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdészeti Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály 

A tematikai jelentéshez az erdészeti hatósági hatáskörben eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal részéről nem kívánunk észrevételt tenni. 

 

Választ nem igényel. 

25. Pest Megyei Kormányhivatal 

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Az országos hatóság megállapította, hogy a megküldött dokumentációra a 2/2005. Korm. 

rendelet hatálya nem terjed ki, így annak kért véleményezése az országos hatóságnak nem 

áll módjában. Mindezekre tekintettel az országos hatóság, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kizárólag az országos hatáskörű 

közigazgatási szerv által kidolgozott terv, illetve program véleményezésében vesz részt. 

Választ nem igényel. 

26. Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Hulladékgazdálkodási és földtani közeg szempontból: 

A hulladékgazdálkodási szempontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 

által megfogalmazott szabályok szerint, valamint a hatályos felhatalmazó 

rendelkezésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló a 

385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet és a Ht. 88. § (1) pontja szerintieknek megfelelően kell 

alkalmazni. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, illetve a végrehajtási 

rendeleteinek (4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) megfelelően kell 

a levegőtisztaság-védelmi munkarészt kidolgozni, figyelembe véve a légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséról szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet is. 

Táj- és természetvédelmi szempontból: 

A Szlovákia — Magyarország határon átnyúló együttműködési program, 2021-2027 

stratégiához kapcsolódó környezeti vizsgálat tematikája alapján a készítendő vizsgálat az 

érintett térség természet- és tájvédelmi szempontból jelentős értékeivel (biodiverzitás, 

élővilág, Natura 2000) súlyuknak megfelelően foglalkozik, ezen értékeket a környezeti 

vizsgálat várhatóan kielégítő módon bemutatja. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: 

A környezeti értékelő jelentés az 

észrevételben hivatkozott 

jogszabályok figyelembevételével 

készül el. Mindazonáltal felhívjuk 

a figyelmet arra a tényre, hogy a 

Program részletezettsége a 

legtöbb esetben nem teszi a 

lehetővé a hivatkozott 

jogszabályoknak való megfelelés 

előzetes megítélését (ld. a 

Program támogatási irányokat 

jelöl ki és nem konkrét 

beruházásokra tesz javaslatot). 

Ezzel összhangban áll az 

észrevételt tevő azon 

megjegyzése, miszerint további 

feltételeket a kapcsolódó 

engedélyezési eljárások során 
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A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet előírásait* a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18J KvVM rendelet 

előírásait, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27 / 2008 

(XII. 3.) KvVM-EůM együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. Az 

ipari, gazdasági, kereskedelmi célú területek kialakítása, kijelölése során a lakó és zajtól 

védendő területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hoc a zaj-és 

rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. 

Összességében földtani közeg védelmi, levegőtisztaság-védelmi, táj- és természetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból a dokumentáció 

tartalmát a Főosztály tudomásul veszi azzal, hogy további feltételeket a kapcsolódó 

engedélyezési eljárások során közöl. 

A rendelkezésemre bocsátott dokumentáció és mellékletek tartalmával a fentiek 

figyelembevételével egyetértek, azt a hatályos jogszabályok betartása mellett támogatom. 

közöl. 

  

27.  Borsod- Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

A megkereséshez mellékeit tematika alapvetően megfelelő. Erdőt közvetlenül érintő vagy 

az erdőre várhatóan jelentős hatással bíró beruházás esetén a tematika „2.5 A Program 

végrehajtásának várható környezeti hatásai" fejezetben kérem külön pontban 

szíveskedjenek megvizsgálni a beruházás erdőre gyakorolt hatásait. 

A környezeti értékelő jelentés – a 

Program részletezettségének 

megfelelő szinten – tárgyalja az 

erdőkre gyakorolt várható 

hatásokat. A dokumentum 

terjedelmi korlátjai és belső 

tematikai egyensúlya ugyanakkor 

nem teszik lehetővé az erdőkre 

gyakorolt hatások önálló 

fejezetben történő 

megjelenítését.  

28. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal 

A megküldött tematika megfelel az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (l.11.) Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek, a tematika fő céljai 

Az észrevételnek megfelelően az 

Program szempontjából releváns 
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Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból támogatandóak. 

A „Zöldebb Európa" szakmapolitikai célnál beavatkozásként határozták meg a 

nyersanyagok ésszerű felhasználását és a fenntartható hulladékgazdálkodást. 

A Magyar Kormány a klíma- és természetvédelmi akciótervének megfelelően fokozatosan 

áttér a körforgásos gazdaságra, amelynek része a körforgásos hulladékgazdálkodás is. A 

hazai hulladékgazdálkodási ágazat stratégiai megújítása is szolgálja az akcióterv. 

Célszerű lenne a 2.3.1. pontban szerepeltetni a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet. 

Az akcióterv végrehajtásáért az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felelős, így 

javasoljuk a véleményezésbe bevonni a Minisztériumot is. 

tervek listáját kiegészítettük a 

Klíma- és Természetvédelmi 

Akciótervvel. 

A stratégiai környezeti vizsgálati 

jelentés véleményezésébe bevont 

hatóságok körét az egyes tervek, 

illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet 3. melléklete 

rögzíti.  

29. Fertő-Hanság Nemzeti park 

Igazgatóság 

A Program fő céljai között a természetvédelemmel foglalkozó Specifikus célnál a 

Beavatkozásoknál fontosnak tartjuk szerepeltetni az élőhelyek védelmét, különös 

tekintettel a Natura 2000 élőhelyek védelmére. 

Ugyanitt az Árvízvédelmi és katasztrófavédelmi kezdeményezéseket javasoljuk kiegészíteni 

a következőkkel: ne csak az árvízvédelmi, hanem minden más vízgazdálkodási, vízügyi 

kezdeményezés szerepeljen, például a Dunára tervezett duzzasztók, Dunai Hajóút-

fejlesztési Program, stb.. Természetvédelmi szempontból relevánsak lehetnek az 

infrastrukturális és turisztikai kezdeményezések is, Így véleményünk szerint ezekkel is 

foglalkozni kell. 

A Program koherencia és konzisztencia vizsgálatánál kérjük, vegyék figyelembe a Nemzeti 

Természetvédelmi Alaptervet, a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát, a Nemzeti Tájstratégiát, 

illetve az Európai Víz Keretirányelvet is, valamint az érintett nemzeti park igazgatóságok 

terveit is. 

A 2.4. A Program által lefedett térség jelenlegi környezeti állapota és a 2.6. A környezeti 

elemek védelmét szolgáló javasolt intézkedések, irányelvek az alacsonyabb 

hierarchiaszinten lévő programok, projektek számára című részekben érdemes lehet külön 

foglalkozni azon területekkel, ahol a jelenlegi állapot megtartása a cél, s ezekre a részekre 

Az észrevétel első része magára a 

Programra, és nem a stratégiai 

környezeti vizsgálat tematikájára 

vonatkozik. 

Az észrevételben jelzett stratégiák 

közül azokat, amelyek a Program 

időszakára (2021-2027) 

vonatkoznak, figyelembe vesszük 

a Környezeti Jelentés kidolgozása 

során. Az érintett nemzeti park 

igazgatóságok terveinek 

figyelembevétele a Program 

keretében megvalósuló konkrét 

fejlesztések megalapozása során 

minősül nélkülözhetetlennek. 

Magának a Programnak a – 

stratégiai szintnek megfelelő – 
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csak e cél megvalósulását, a jelenlegi állapot védelmét szolgáló programok legyenek 

kidolgozhatóak. 

részletezettsége azonban nem 

teszi lehetővé, hogy a nemzeti 

parkok terveivel való összhang 

vizsgálata érdemi eredményekhez 

vezessen (a kezelési- és 

fenntartási tervek, valamint a 

Program tartalmának 

részletezettsége gyökeresen 

eltérő). 

30. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Állami Főépítész 

Az Állami Főépítészi Iroda a megküldött tematikát megfelelőnek tartja. 

Az Állami Főépítészi Iroda továbbá javasolja, hogy ne csak a helyi kulturális örökségi 

helyszínek kerüljenek vizsgálatra, hanem az egyes határokon átnyúló, közös történelmi 

helyszínek, külön - kiemelten kerüljenek megvizsgálásra. 

A környezeti értékelő jelentés 

kulturális örökséggel foglalkozó 

fejezetét – a Program 

részletezettségének megfelelő 

mélységben – az észrevétel 

mentén állítjuk össze.  

31. Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

Környezet és 

Természetvédelmi Osztály 

A Kormányhivatal nem emel kifogást a tematikával szemben, az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

Választ nem igényel. 

32. Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi, Növény- 

és Talajvédelmi Főosztály 

A Pest megyei régió vonatkozásában a következő kiegészítéseket teszem.  

A Zöldebb-Európa Szakpolitikai célon belül a Régió célkitűzése legyen a talajok mennyiségi 

és minőségi védelme, valamint a termékenységének megőrzése, vagyis a talajnak az a 

tulajdonsága, hogy kellő időben és a szükséges mennyiségben el tudja látni a rajta élő 

Az észrevétel magára a 

Programra, és nem a stratégiai 

környezeti vizsgálat tematikájára 

vonatkozik.  
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növényzetet vízzel és tápanyagokkal, és így lehetővé teszi az elsődleges biomassza 

megtermelését.  

A talaj egyben a természeti környezet része, mely biztosítja az anyagok biológiai 

körforgását. A termőföld természeti erőforrás, amely az élővilággal szoros kapcsolatban és 

kölcsönhatásban megújul, ha az anyagok körforgása zavartalan. Ha azonban az 

anyagforgalomban fennakadás van, vagy a talaj megsemmisül, mint erőforrás nem újítható 

meg.  

A talaj termékenységének megőrzése, természeti erőforrásként való hasznosulása a 

megfelelő, szakszerű hasznosítással érhető el. Így kerülhető el a felszíni és felszín alatti 

vizek szennyezése is.  

A Program talajokra befolyást gyakorló célkitűzése a rövid ellátási láncok megerősítése, 

mely intenzív kertészeti kultúrák bevonásával, a klímaváltozás kihívásaihoz való 

alkalmazkodással, a hagyományos szélsőséges környezeti feltételeknek ellenálló fajták 

elterjesztésével, illetve a biodiverzitás megőrzésével lehetséges. Pl. a Szlovákiával határos 

Pest megyei területeken hagyománya volt a bogyós gyümölcsök termesztésének. A 

termelési tradíciók felélesztésével, öntözés és az intenzív mezőgazdasági termelés 

technológiai színvonalának emelésével a talaj termőképességének megtartása, vagy 

javítása is megoldható.   

A Program talajvédelmi szempontból térjen ki a talajok fizikai, kémiai és biológiai 

degradációjának elkerülésére és a program megvalósítása esetén kellő biztosítékokat 

építsen be a termőföld területek további csökkenésének megakadályozására, a talajok 

termékenységének megőrzésére.   

 

 33. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Koordinációs Osztály 

A javasolt tematika, amely kiterjed a 212005. (l. 11.) Korm. rend. 4. számú mellékletének 

3.6.1.1.—2. pontjában előírtaknak megfelelően az „épített környezet, táj, települési 

környezett kulturális örökség” tematikára kérjük, hogy a kulturális örökségen belül külön 

nevesítve foglalkozzon a műemléki és régészeti örökséggel. 

A környezeti értékelés 

összeállítása során a javaslatot 

figyelembe vesszük. 
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34. Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítész 

A 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Szlovákia-Magyarország Határon 

Átnyúló Együttműködési Programhoz készítendő környezeti vizsgálat tematikáját 

támogatom. 

Választ nem igényel. 

35. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály külön véleményt nem kíván megfogalmazni. 

Választ nem igényel. 

36. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztály 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozóan — talajvédelmi szempontból — nem 

szükséges környezeti vizsgálat készítése, mivel a program céljai alapján megállapítható, 

hogy a változások talajvédelmi érdekeket nem sértenek, talajvédelmi szempontból nem 

kifogásolhatóak. 

Ugyanakkor termőföldet közvetlenül) vagy közvetve érintő beruházások során be kell 

tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. S. (1) bekezdésének előírásait, 

amely szerint az érintett és a szomszédos termőföldeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei 

nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön 

talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 

Az épületek építésének megkezdése előtt az engedélyes köteles (a tervezett bevágás 

mélységén belül) gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének megmentéséről és 

hasznosításáról a talajvédelmi terv előírásainak megfelelően! 

Állattartó telepek létesítése, illetve fejlesztése során figyelembe kell venni, hogy a 

termőföld — az engedélyezett, illetve bejelentett területeken kívül — hígtrágyával, 

szennyvízzel, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet, 

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 

adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. S. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja 

szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási 

Választ nem igényel. 
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kötelezettséget ír elő! 

Zöldmezős beruházás megvalósítása esetén a szántó, rét-legelőt nádas, fásított terület 

művelési ágú területeket a termelésből ki kell vonni (termőföld végleges más célú 

hasznosítása). Az eljárást az illetékes Földhivatalnál kell kezdeményezni. 

A szakhatósági vélemény (hozzájárulás) ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A 

szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 

37. Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a programban foglaltakkal egyetért, a 

megfogalmazott célok természetvédelmi hozadékkal járhatnak, az eléréshez felsorolt 

eszközök relevánsak, a tervezés ezen szakaszában történő egyeztetés üdvözölendő. 

Választ nem igényel. 

38. Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Igazgatóságunk működési területét érintő három megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád megye) jelentős kiterjedésben találunk országos jelentőségű védett 

természeti területeket (egy nemzeti park, kilenc tájvédelmi körzet, 14 természetvédelmi 

terület, ex lege védett területek), számos ex lege védett természeti értéket (barlangok), 

emléket (kunhalmok, földvárak, források), védett természeti emléket (kaptárkövek, 

földtani alapszelvények), helyi jelentőségű védett természeti területet, európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 madárvédelmi és 

természetmegőrzési területek), a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területet 

(Borsodi-Mezőség Ramsari Terület), Világ Örökség helyszínt (Hollókő), határon átnyúló 

UNESCO Globális Geoparkot (Novohrad-Nógrád Geopark), aspiráns UNESCO Globális 

Geoparkot (Bükk-vidék Geopark), egyedi tájértéket. 

A Tematika alapján a Program fő céljai közül a fent felsoroltakat közvetlenül célozhatják, 

vagy hatásukkal közvetlenül érinthetik a Zöld Európa szakpolitikai cél, 2. specifikus cél 

beavatkozásai: Veszélyeztetett fajok védelme, és invazív idegen fajok elleni beavatkozások; 

Árvízvédelmi és katasztrófavédelmi kezdeményezések; Felszíni és felszín alatti vizek 

minőségének javítása, szennyezések felszámolása. Táj- és természetvédelmi 

szempontokból kiemelkedő jelentőségű a Veszélyeztetett fajok védelme, és invazív idegen 

Az észrevételben jelzett stratégiai 

programokat figyelembe vesszük 

a Környezeti Jelentés kidolgozása 

során. Egyben jelezzük, hogy az 

önálló fejezet keretében tárgyalja 

a Program megvalósítása 

esetében várható a különböző 

típusú természeti értékek, 

védelem alatt álló területek, 

európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű 

(Natura 2000) területek és fajok 

stb., összességében az élővilág 

állapotára gyakorolt hatásokat – a 

Program szintjének megfelelő 

részletezettséggel.  
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fajok elleni beavatkozások elem. (Az „invazív” kifejezést javasoljuk az általánosan használt 

„inváziós”-ra cserélni.) Táj- és természetvédelmi szempontokból az Árvízvédelmi és 

katasztrófavédelmi kezdeményezések beavatkozásnál prognosztizálhatunk feloldandó 

érdekütközéseket. A Megújulóenergia-hasznosítás bővítése a közszolgáltatások terén 

beavatkozás szintén hordozhat táj- és természetvédelmi szempontokból feloldandó 

érdekütközéseket. 

A határon átnyúló programok vonatkozásában kiemelt jelentősége lehet a határ menti (pl. 

Ipoly menti) inváziós idegen fajok elleni beavatkozások és határon át terjeszkedő 

nagyragadozók védelme (pl. farkas /Canis lupus/, barna medve /Ursus arctor/) 

összehangolásának. 

A Program fő céljai közül a fent felsoroltakat közvetve vagy közvetlenül célozhatják, vagy 

hatásukkal közvetve vagy közvetlenül érinthetik a Szociálisabb és befogadóbb Európa 

szakpolitikai cél, 4. specifikus cél beavatkozásai: 'Helyi kulturális örökségi helyszínek 

értékelése; Turisztikai infrastruktúra és marketing fejlesztése. Táj- és természetvédelmi 

szempontokból a Világ Örökség helyszín, a geoparkok, az igazgatóság ismeretterjesztési, 

ökoturisztikai alapfeladati tekintetében a tervezett fejlesztések terén számos 

együttműködési lehetőség körvonalazható, de prognosztizálhatók feloldandó 

érdekütközések is.  

A Program koherencia és konzisztencia vizsgálatánál javasoljuk figyelembe venni 

Magyarország vonatkozásában a Nemzeti Környezetvédelmi Programot és a Nemzeti 

Biodiverzitás Stratégiát.  

A Program által lefedett térség jelenlegi környezeti állapota és a Program végrehajtásának 

várható környezeti hatásai vizsgálatánál javasoljuk kiemelten kezelni — és részben 

javasoljuk a vizsgálandók közé beemelni a védett természeti területeket, az európai 

közösség jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területeket (és 

fajokat), a védett természeti értékeket, emlékeket, ex lege védett természeti értékeket, 

területeket, emlékeket, Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területet (Borsodi-

Tájékoztatjuk, hogy az 

árvízvédelmi fejlesztések 

tekintetében az illetékes vízügyi 

hatóságok és vízügyi kezelők 

bevonása a Program tervezésébe 

megtörtént. 
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Mezőség Ramsari Terület), Világ Örökség helyszínt, geoparkokat. 

Az árvízvédelmi fejlesztések tekintetében felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes vízügyi 

hatóságok és vízügyi kezelők bevonására is szükség lehet. Igazgatóságunk működési 

területét érintő vízügyi hatóságok a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az érintett vízügyi kezelők 

az Északmagyarországi, Közép-Duna-völgyi, Közép-Tisza-völgyi, Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság több megye tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. 

39. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 

A két ország határán található az Aggtelek-Jósvafői barlangrendszer. A jósvafői Béke-

barlangot az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 460/Gyf/1969. 

iktatószámú határozatával gyógybarlanggá nyilvánította. Jelenleg folyik az aggteleki 

Baradla-barlang meghatározott részének gyógybarlanggá nyilvánítási eljárása. 

A Program által érintett magyarországi megyékben számos gyógyhely található. 

Győr-Sopron-Moson megye: Sopron-Balf, Sopron-Lövérek 

Komárom-Esztergom megye: Komárom 

Heves megye: Eger, Gyöngyös-Kékestető, Parád, Egerszalók, Demjén, Mátraderecske 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Miskolc-Lillafüred, Mezőkövesd, Bogács 

A BFKH szükségesnek tartja, hogy a környezeti vizsgálat terjedjen ki a Program 

gyógybarlangokra, gyógyhelyekre gyakorolt hatására is. 

A Környezeti Jelentés összeállítása 

során az észrevételt figyelembe 

vesszük. Ugyanakkor jelezzük, 

hogy a Program – stratégiai 

szintnek megfelelő – 

részletezettsége nem teszi 

lehetővé az annak megvalósulása 

esetén várható hatások települési, 

illetve konkrét objektum, vagy 

létesítményszintű azonosítását.  

40. Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató 

Tájékoztatom, hogy a 2/2005. (1.11.) Korm rendelet 3. számú melléklet I. l . d) pontja 

szerint a véleményezésben a vizek védelmére kiterjedően a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) jár el, amely szerv már a tematikai jelentés 

véleményezését teljesítette. 

Választ nem igényel. 

41. Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Közgyűlés 

Környezeti vizsgálat előzetes tervezett tematikáját tartalmazó jelentést áttekintettük, az 

abban foglaltakkal egyetértünk, a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően 

véleményt és észrevételt, illetve módosítási javaslatot nem kívánunk tenni. 

Választ nem igényel. 
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III. MELLÉKLET: A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG BERUHÁZÁSI, REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS INFORMATIZÁLÁSI MINISZTÉRIUMA 

ÁLTAL KITŰZÖTT HATÓKÖR-KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSE 

Sor-

szám 
Hatókör-követelmény – a stratégiai dokumentum értékeléséhez meghatározott hatókör egyes pontjai A követelmény teljesülése 

1. Az értékelési jelentés részeként a többi stratégiai dokumentummal kapcsolatban vegyék fontolóra a lista 

kiegészítését a Szlovák Köztársaságra vonatkozó alábbi stratégiai dokumentumokkal: 

 • a Szlovák Köztársaság Stratégiai Közlekedésfejlesztési Terve 2030-ig, II. ütem,  

• Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv a 2018–2030 évekre,  

• Alternatív üzemanyagokkal történő piacfejlesztés nemzeti szakpolitikai kerete,  

• Nemzeti stratégia a kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus fejlesztésére a Szlovák Köztársaságban 

A 2.3. fejezetben teljesítve táblázatos 

formában. 

2. 

Az értékelési jelentést egészítsék ki a „határon átnyúló integrált közlekedési rendszerbe bevont települések 

teljes száma”, valamint az „újonnan épített vagy korszerűsített kerékpárutak és a kerékpárutak” teljes hossza 

mutatókkal. 

A „Környezeti elemek védelmét szolgáló 

javasolt intézkedések, irányelvek az 

alacsonyabb hierarchiaszinten lévő 

programok, projektek számára” fejezetben 

teljesítve 

3. Adják meg a program prioritásainak és egyedi célkitűzéseinek részletesebb leírását az értékelési jelentésben. A 2.2. fejezetben teljesítve. 

4. A „Zöldebb határok” támogatási terület esetében vegyék figyelembe a hulladékgazdálkodási prioritásokat és 

a kapcsolódó infrastruktúra kialakításának befejezésére, valamint a környezetterhelések és lerakók 

Ez a prioritás nem szerepel nevesítve a 

Programban, de tükröződik a Zöldebb Európa 
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Hatókör-követelmény – a stratégiai dokumentum értékeléséhez meghatározott hatókör egyes pontjai A követelmény teljesülése 

megszüntetésére vonatkozó követelményeket prioritás, a kapcsolódó egyedi célkitűzések és 

akciók/beavatkozási területek alatt 

5. Adják meg az értékelési jelentésben a program által támogatható területen található védett területek listáját A jelentés I. mellékletében teljesítve 

6. Gondosan mérjék fel a stratégiai dokumentum megvalósításának eredményeképpen, különösen a nemzeti és 

európai rendszerhez tartozó védett területekkel, az ökológiai stabilitás területi rendszerével és egyéb 

természetvédelmi érdekekkel kapcsolatban esetlegesen bekövetkező környezeti hatásokat 

A 4. fejezetben teljesítve. 

7. 

A stratégiai dokumentum környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatakor és az értékelő jelentés elkészítése 

során vegyék figyelembe a közleményhez adott véleményekből következő releváns követelményeket, vagy a 

stratégiai dokumentummal kapcsolatban meghatározott értékelési hatókörhöz tartozó követelményeket 

Mint ilyet, a stratégiai környezeti vizsgálatban 

(SKV) teljesítették. 

8. 

Az értékelő jelentéshez csatolt külön mellékletben értékeljék az abban foglalt, bejelentés céljából adott, vagy 

a stratégiai dokumentum értékeléséhez meghatározott hatókör tekintetében adandó valamennyi véleményt 

és követelményt 

Nem releváns mivel a nyilvános konzultáció 

során nem érkezett további megjegyzés, 

vélemény vagy követelés az értékelés 

hatókörére vonatkozóan. 

9. 
Az értékelő jelentéshez csatolt külön mellékletben értékeljék a stratégiai dokumentum értékeléséhez 

meghatározott hatókör egyes pontjainak teljesülését 

E táblázat formájában teljesül (a jelentés III. 

melléklete) 

 

 


