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ELŐSZÓ 

Az EU és nemzetközi környezetpolitika, a környezetüggyel összefüggő országos szintű 
közpolitikák, valamint a hazai köz- és szakigazgatás jelentős változásokon mentek át 
az utóbbi években. A környezetpolitika tekintetében a változások lényege, hogy a 
tudományos kutatások, a környezetállapot változásának nyomon követése, az eddigi 
szakpolitikák, stratégiák, tervek, programok megvalósítása és a végrehajtást szolgáló 
eszközrendszer (pl. a szabályozórendszer, fejlesztéspolitikai rendszer) 
hatékonyságának értékelésére irányuló elemzések nyomán bizonyos 
hangsúlyeltolódások következtek be. Új témakörök kerültek előtérbe (pl. anyag- és 
energiahatékonyság, alkalmazkodás az éghajlatváltozás várható hatásaihoz), és 
erősödött a komplex környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozású problémák 
integrált/horizontális módon történő kezelésére vonatkozó törekvés. A mindezen 
ügyekért felelős hazai szak- és közigazgatás főként szerkezeti, hatásköri, működési 
sajátosságait és a feltételrendszerét tekintve alakult át. Ez a trend a 
„finomhangolások” tekintetében várhatóan folytatódik.  

A megyék -NUTS3 területi egységként - egy kicsit hasonló feladatot látnak el, mint az 
EU-ban a NUTS 2 régiók1.Szükség van ugyanis arra, hogy a szubszidiaritás és a 
decentralizáció elve alapján, az átfogó, makro-regionális, illetve nemzeti szintű 
törekvések megvalósítását egy megfelelő és kezelhető területméretű és 
felhatalmazású, koordinációra képes szint kösse össze a helyi tervezéssel és 
végrehajtással. Mindez érvényes fordítva is, azaz, hogy a helyi jellegű törekvések és 
igények koordinált csatornákon és formában juthassanak el a regionális, nemzeti és 
azt meghaladó szintű tervezés szintjére. 

Ez az egymásrautaltság és kölcsönösség számos indokkal magyarázható. Az utóbbi 
évtizedeket jellemző globalizációs folyamat a társadalmi haladást szolgáló új 
lehetőségek mellett számos, a környezetvédelem területén globális szintűvé váló (azaz 
már csak koordinált, közös erőfeszítéssel megoldható vagy enyhíthető) probléma 
kialakulásához vezetett (pl. éghajlatváltozás, egyes határokon átterjedő 
szennyezések, biológiai sokféleség csökkenése). Ezen esetekben a közös és arányos 
felelősség és kötelezettségvállalás gyakorlata van elterjedőben, amelynek 
megvalósítása egyúttal minden szint hozzájárulását igényli. Vannak olyan problémák 
is, melyek jellegükben és kiterjedésükben lokálisak, megoldásukhoz azonban 
magasabb szintű intézkedésekre van szükség. A környezeti programok e két szélsőség 
között gyakorlatilag minden átmenetet le kell, hogy tudjanak fedni. 

További sajátos körülmény, amikor un. „átterhelésről” beszélünk. Ez többféleképpen is 
megnyilvánulhat: pl. területi átterhelés formájában (szennyező iparágak, vízigényes 
technológiák más területen/országban történő működtetése); illetve a környezeti 
elemek/rendszerek tekintetében (pl. az ÜHG gázok növekvő kibocsátása nyomán 
fellépő éghajlatváltozás hatásai a vízháztartásra, ökoszisztémákra, mezőgazdaságra, 
az alkalmazkodás kényszerére).  

                                          
1A magyarországi Nomenclature of TerritorialUnitsforStatistics (NUTS, Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) 
az egész Európai Uniót lefedő rendszer része, amelyet az Eurostat fejlesztett ki, és amelyet hivatalosan az 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet rögzít. NUTS 1-es szinten Magyarország három országrészre oszlik. A NUTS 2 hét 
tervezési-statisztikai régióból áll, a NUTS 3-as szint (a legalacsonyabb) pedig a megyéknek és Budapestnek felel meg. 
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Az egyes szintek közötti, illetve a horizontális együttműködés szükségességét mutatja 
az is, hogy bizonyos környezetterhelések esetenként más szintű vagy jellegű 
eszközrendszer, így többek között a gazdasági szabályozórendszer (pl. adók által 
befolyásolt termelési és fogyasztási szokások)segítségével tarthatók féken. Ilyen 
esetben fontos, hogy a Program világosan meghatározza, melyek a környezetvédelem, 
mint ágazat feladatai, és melyek a környezeti szempontok horizontális integrációjával 
összefüggő feladatok (pl. a hajtóerők megváltoztatása). Az EU és a nemzetközi 
fenntarthatósági és környezetpolitika törekvések ma már ezt a holisztikus, komplex és 
integratív megközelítést követik, mely számunkra is iránymutatásul szolgálhat. 
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1. A TANULMÁNY CÉLJA, FELADATA  

A megyei környezetvédelmi program kidolgozását megalapozó 
háttértanulmány célja a környezetügyi, illetve ahhoz kapcsolódó hazai, EU és 
nemzetközi stratégiákban, tervekben, programokban, irányelvekben 
megfogalmazott célok, prioritások és stratégiai irányok bemutatása. 
Különösen szükséges ez azért, mert a környezetvédelmi törvény előírásai szerint a 
környezetügy országos, átfogó és tematikus programjai célkitűzéseinek 
megvalósításához (is) hozzájáruló megyei program elkészítése ütemezését tekintve 
csaknem párhuzamosan történik a 2014. utáni időszakra szóló negyedik Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (a továbbiakban NKP-4) kidolgozásával, és az EU 
„zsinórmértékül” szolgáló, 2020-ig tartó, általános Környezetvédelmi Programja (7. 
EAP) elfogadásának időszakával.  

Célkitűzésünk ezért egy koncepcionális, szerkezeti, cél-, és keretrendszer iteratív 
módon történő felvázolása, elősegítendő, hogy a vonatkozó átfogó és tematikus 
törekvések megismerése révén a készülő megyei környezetvédelmi program a területi 
szempontok, érdekek figyelembe vételén túlmenően megfelelően illeszkedjen a 
nemzetközi irányvonalakhoz és a majdani negyedik Nemzeti Környezetvédelmi 
Programhoz.  

Tekintettel arra, hogy számos, a program kidolgozása szempontjából jelentős 
hatással bíró, nemzetközi és országos dokumentum megalkotása, 
egyeztetése vagy elfogadása még folyamatban van (készültségi állapotuk 
esetenként a korábban vázolt ütemtervüktől némiképp elmarad), jelen 
háttéranyag kiindulási dokumentumnak tekinthető. A tervezési folyamat 
során iteratív módon pontosítást, finomítást igényel, figyelembe véve az 
érintett dokumentumok szakmai és társadalmi egyeztetésével, 
véglegesítésével járó várható változásokat. (Ezek becsülhető mértékét, 
jellegét folyamatosan igyekszünk jelezni.) 

Feladatunk röviden a következőképpen foglalható össze: 

 Az országos fenntarthatósági és környezetvédelmi dokumentumok 
célrendszerének elemzése (javaslatunk szerint kiegészítve a fontosabb EU és 
nemzetközi környezetügyi törekvésekkel). 

 A 2014 utáni időszakra szóló IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program formálódó 
célrendszerének elemzése, a Komárom-Esztergom megyére releváns 
célkitűzések előzetes meghatározása. 
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A tanulmány e feladatoknak a következő szerkezetet követve kíván 
megfelelni: 

– A megyei környezetvédelmi program tervezése általános szabályozási kereteinek 
áttekintése 

 

– A megyei környezetvédelmi program kidolgozásának EU és nemzetközi, valamint 
hazai környezetpolitikai háttere, kapcsolódásai 

 

o Az EU kapcsolódó átfogó stratégiái 

o Kapcsolódó hazai átfogó stratégiák 

 

o Az EU elfogadás előtt álló hetedik általános Környezetvédelmi Programja (7. 
EAP) - a társadalmi egyeztetési dokumentumok alapján 

o A negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-4) várható 
célrendszere (előzetes vizsgálatok alapján) 

 

o Az EU kapcsolódó tematikus stratégiái 

o Kapcsolódó hazai tematikusstratégiák 

 

– Következtetések 
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2. A MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM TERVEZÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS KERETEI 

A megyei környezetvédelmi program (a továbbiakban a Program) kidolgozásának jogi 
szabályozási alapjaként 

 az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;   

 a 2011. évi CLXXXIX. törvényt Magyarország helyi önkormányzatairól; valamint  

 a Kormány 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelete a kormányzati stratégiai 
irányításról tekinthető. 

Az 1995. évi LIII. törvény Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, illetve az 
önkormányzati feladatokkal foglalkozó része meghatározza a környezetügy tervezési 
rendszerének szintjeit (a megyei szintet is beleértve), irányultságát (átfogó és 
tematikus; a megyei Program az első kategóriába tartozik), időtávját és a készítendő 
programok tartalmi-szerkezeti elemeit. (lásd 1. Melléklet/1.)   

A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapvetően a Programot kidolgozó megyei 
önkormányzat helyét és feladatait rögzíti. A 27. § (1) állapítja meg a megyei 
önkormányzat, mint területi önkormányzat törvényben meghatározottak szerinti 
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatait, 
ugyanakkor nem emeli ki környezetügyi feladatait és a mindezek ellátására szolgáló 
eszközrendszert. Fenntarthatósági és hatékonysági szempontból is fontos ugyanakkor, 
hogy a megye e feladatokat integrált megközelítéssel, az összehangolás célját követve 
végezze.(lásd 1. Melléklet/2.) 

a Kormány 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelete valójában nem a megyei 
önkormányzatokra vonatkozik (lásd: 3. §, mely szerint a rendelet hatálya a 
Kormányra, a minisztériumokra, a kormányhivatalokra, a központi hivatalokra és a 
rendvédelmi szervekre; valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokra terjed ki), 
ugyanakkor ez a rendelet az, amely keretet ad a megyék számára iránymutatásul 
szolgáló stratégiai dokumentumok kidolgozásához, hierarchiájához, tartalmi, formai, 
stb. jellemzőihez. (lásd 1. Melléklet/3.) 
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3. A MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK 
ÁTFOGÓ EU, NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETPOLITIKAI 
HÁTTERE, KAPCSOLÓDÁSAI 

 

3.1. A környezetügyhöz kapcsolódó EU és hazai átfogó 
stratégiák 

 

3.1.1. Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája 

 
A fenntarthatósági stratégia legfontosabb ismérve a társadalmi, környezeti és a 
gazdasági dimenzió összehangolása, a fejlődés fenntartható pályára állításának 
elősegítése.  
 
A legfontosabb környezetvédelmi célok: 
 
A Földnek az élet sokféleségét fenntartó képességének a megőrzése, továbbá a bolygó 
természeti erőforrásai korlátainak tiszteletben tartása, valamint a környezet minősége 
magas szintű védelmének és javításának biztosítása. A környezetszennyezés 
megelőzése és csökkentése, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés 
előmozdítása a gazdasági növekedés és a környezet állapotának romlása közötti 
kapcsolat megszakítása céljából.  
 
A 2012. évi Rió-i Fenntartható Fejlődés Konferencia, valamint egyes EU tagállami 
törekvések alapján vélelmezhető a stratégia néhány éven belüli megújítása. 
 

3.1.2. A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója - Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 NFFK) 

 
A Keretstratégia fókuszában a nemzeti erőforrások állapotának bemutatása, a jövő 
generációkat „eladósító” folyamatok azonosítása, valamint az erőforrásokkal való 
gazdálkodást elősegítő intézményrendszer kialakítása áll. 
A Keretstratégia célja a közjó tartós biztosítása. A jó élet lehetőségének alapjait 
jelentő erőforrások hosszabb távú megóvása a rövidtávú érdekekkel egyensúlyt 
biztosító kormányzást, szabályozást és gazdálkodást jelent. A fenntarthatósági politika 
középpontjába az embert és a közösségeket kell helyezni. 
Struktúra / célrendszer (kiemelve a környezeti vonatkozásokat): 

 Emberi erőforrások 
 Demográfia 
 Egészség: ……” a környezeti kockázati tényezők mérséklése.” 
 Tudás 
 Társadalmi kohézió - Leszakadó csoportok integrációja 
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 Társadalmi erőforrások: Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra 
kialakítása, a fenntartható társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi 
normák és attitűdök erősítése. Mivel minden társadalom környezete 
folyamatosan változik, e változáshoz a saját önazonosság megtartása mellett 
alkalmazkodni kell.  

 A bizalom infrastruktúrájának erősítése 
 A munka társadalmi körülményei 
 A családi értékek erősítése 
 A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztése 
 Természeti erőforrások: A környezet eltartóképességét, mint a gazdálkodás 

korlátját kell érvényesíteni. 
 Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások: Az Európában egyedülálló 

fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozása szükséges. 
Fontos cél a talaj termőképességének fenntartása, a természetes területek 
beépítési sebességének csökkentése, a fenntartható hozamon2 alapuló 
gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal.  

 Az embert érő környezeti terhelések csökkentése: Az emberi egészséget 
és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat korlátok között kell tartani, 
azokat megfelelően szabályozni szükséges.  

 Nem megújuló természeti erőforrások: Szükséges az ésszerű, beosztó 
gazdálkodás az ásványkincsekkel és az energiahordozókkal.  

 Gazdasági (fizikai) erőforrások: Fontos az önrendelkezés megfelelő 
szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a fizikai tőke 
szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt 
feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos 
növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció és a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány 
megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése.  

 A vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése 
 Költségvetési politika 
 Életpálya-finanszírozás 

 

3.1.3. EU 2020 stratégia 

 
Operatív eszközrendszerét és politikai támogatottságát tekintve jelenleg az EU 
legátfogóbb, konkrét célokat is megfogalmazó stratégiája, melyhez nemzeti 
programok kapcsolódnak. 
 
Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritása: 

 Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság. 
 Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és 

versenyképesebb gazdaság. 
 Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, szociális és területi kohézióval 

jellemezhető gazdaság. 
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A pioritási témakörökhöz kapcsolódó hét kiemelt kezdeményezés közül környezeti 
szempontból leginkább a következőket célszerű kiemelni: 

 „Innovatív Unió” kezdeményezés: a keretfeltételek, illetve a kutatásra és 
innovációra fordított finanszírozás javítása azért, hogy az innovatív ötletekből a 
növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek 
létre. 

 „Erőforrás-hatékony Európa”: a gazdasági növekedés és az erőforrások 
felhasználásának szétválasztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való elmozdulás elősegítése, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű 
alkalmazása, a szállítási ágazat modernizálása és az energiahatékonyság 
ösztönzése. 

 „Iparpolitika a globalizáció korában”: a vállalkozások (különösen a kkv-k) 
üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és 
fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza. 

 
Az EU 2020 környezeti vonatkozású tematikus célkitűzései: 

 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 
 Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás minden ágazatban 
 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

elősegítése 
 Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 
 A fenntartható szállítás támogatása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban 
 
A célok elérését szolgáló számszerűsített (környezeti vonatkozású) uniós célok: 

 Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásra és a fejlesztésre kell fordítani; 
 Az ÜHG-k kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez 

képest (vagy akár 30%-kal); 
 A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni (10% a közlekedési 

szektorban); 
 Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani, az elsődleges 

energiafogyasztást csökkenteni. 
 

3.1.4. Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programja 

 
Az EU 2020 Stratégiához kapcsolódó hazai program öt kiemelt prioritást tartalmaz: 

 A differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidáció elősegítése 
 A gazdaságra irányuló normális hitelezési tevékenység visszaállítása  

 A növekedés és versenyképesség elősegítése a jelenben és a jövőben 

 Az innováció és új technológiák ösztönzése, az állami és magán K+F 
befektetések szintjének növelése;  

 A munkaerőpiac és az oktatás szorosabb összekapcsolása;  

 Az üzleti környezet fejlesztése (egyszerűsítés, adminisztrációcsökkentés, 
munkaintenzív ágazatok akadályainak felszámolása);  
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 A zöldgazdaság lehetőségeinek kihasználása (kiszámítható szabályozási 
keret, új piacok, energiahatékonysági programok, munkahelyteremtés a 
hulladék- és vízgazdálkodás, újrahasznosítás terén; 

 A munkanélküliség és a válság okozta társadalmi következmények 
megoldása 

 A közigazgatás korszerűsítése 
 
Az EU2020 számszerű céljaihoz kapcsolódó hazai (környezeti vonatkozású) vállalások: 

 K+F: Magyarország az Európa 2020 Stratégia kutatás-fejlesztési 
célkitűzéséhez kapcsolódva a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintjének a 
bruttó hazai termék 1,8 %-ára történő növelését vállalja 2020-ig. 

 Klíma-energia: Magyarország az Európa 2020 Stratégia energia és klíma 
céljaihoz kapcsolódva, a hazai adottságokhoz igazodóan a megújuló 
energiaforrások részarányának 14,65 százalékra növelését, 10 százalékos 
teljes energiamegtakarítást, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
(2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10 százalékos növekedését vállalta 2020-
ig az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerének hatálya alá nem tartozó 
szektorokban. 

 

3.1.5. Az EU elfogadás előtt álló hetedik általános Környezetvédelmi 
Programja (7. EAP) – a társadalmi egyeztetési dokumentumok 
alapján 

 
Az EU egyik legátfogóbb és a közös szabályozást tekintve talán legösszetettebb 
területe a környezetvédelem. A környezetvédelmi cselekvési programok 1973 óta 
szolgálnak az EU környezetpolitikájának átfogó keretéül. A 2012. júliusáig hatályban 
lévő 6. Környezetvédelmi Cselekvési Program folytatása érdekében az EU 
Környezetvédelmi Tanácsa felkérte a Bizottságot a következő program elkészítésére. 
Az Európai Bizottság 2012. november 29-én mutatta be az Európai Unió 2020-ig szóló 
általános Környezetvédelmi Cselekvési Programjáról szóló határozati javaslatot. Az új 
Program stratégiai keretet ad az uniós környezetvédelmi politikának, biztosítja a 
szakpolitikák koherenciáját és számos célt, cselekvési irányt határoz meg. A Program 
egyrészt azokkal a feladatokkal, hiányosságokkal foglalkozik, melyeket a 6. 
Környezetvédelmi Cselekvési Programot záró értékelés fogalmazott meg, másrészt 
épít az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó kezdeményezésekre (így pl. az 
éghajlatváltozási és energiaügyi csomagra; az alacsony szén-dioxid kibocsátású, 
versenyképes gazdaság megvalósításának ütemtervére; az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére). A Program egyúttal hozzájárul az EU már elfogadott 
környezeti célértékeinek teljesítéséhez (pl. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégiához).  
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A 2020. december 31-ig tartó Program végrehajtása a következő 9 kiemelt célkitűzés 
megvalósulását szolgálja: 
1. Az Unió természeti tőkéjének védelme, megőrzése és fejlesztése: 

Fő témakörök: ökoszisztéma szolgáltatások, biológiai sokféleség, vízpolitika és 
tengeri környezet, levegőminőség, talaj- és erdőpolitika, sivatagosodás, KAP 
zöldítés 

2. Erőforrás-hatékony, környezetbarát/zöld és versenyképes gazdaság 
megteremtése: 
Fő témakörök: erőforrás- és energiahatékonyság, fenntartható 
erőforrásgazdálkodás, innováció, megújuló energia politika, EU Klíma és Energia 
Csomag, éghajlatpolitikai célkitűzések, alacsony szénfogyasztású gazdaság, BAT 
az Ipari Kibocsátási Irányelv kapcsán, EMAS, termék életciklus elemzés és öko-
dizájn, termelés és fogyasztás környezeti terhei, fenntartható termelés és 
fogyasztás, vásárlók megfelelő tájékoztatása, zöld közbeszerzés, hulladékkezelés, 
hulladékból erőforrást, hulladéklerakás visszaszorítása, vízhatékonyság, piaci és 
szakpolitikai ösztönzők, körkörös gazdaság 

3. Az unió lakosságának megóvása a környezeti terhelésektől, egészségüket 
és jólétüket veszélyeztető kockázatoktól: 
Fő témakörök: környezetegészségügy, levegőszennyezés, egészséges ivóvízhez 
jutás, vizek állapota, árvizek és aszályok, szennyezés megelőzése a kibocsátási 
forrásnál, zajszennyezés, nano- és vegyianyag politika, növényvédelem, 
éghajlatváltozás környezeti és egészségügyi hatásai 

4. Az uniós környezetpolitika hasznainak maximalizálása: 
Fő témakörök: az uniós környezetpolitika végrehajtása, a végrehajtásról szóló 
információk széleskörű megosztása, IMPEL, a joganyag betartásának ellenőrzése, 
jogorvoslat, az igazságszolgáltatáshoz való jog erősítése környezeti ügyekben, 
környezeti kormányzás javítása, legfrissebb tudományos eredmények 
érvényesítése a joganyagban 

5. A környezetpolitika tudományos eredményekkel való szilárdabb 
alátámasztása:  
Fő témakörök: monitoring, indikátorok, adatok és értékelések, tudomány és 
politika párbeszéde környezeti ügyekben, a környezet állapotának vizsgálata, 
környezeti információk és statisztikák, SEIS, INSPIRE, a nem-cselekvés költségei 
környezeti ügyekben, ismerethiány kiküszöbölése, a gyors technológiai fejlődés 
környezeti kockázatai, környezeti kockázatok értékelése és kezelése 

6. A környezet- és éghajlat-politikai beruházások biztosítása és a termelés 
és fogyasztás teljes életciklus elemzésen alapuló költségeinek 
internalizálása: 
Fő témakörök: externáliák kezelése, szennyező fizet elv alkalmazása, 
környezetileg káros támogatások kiszorítása, piaci alapú eszközök, köz és 
magánszektor beruházásainak ösztönzése környezeti célok megvalósítása 
érdekében, EIB források, környezeti és éghajlatvédelmi célok integrálása a 
tagállamok finanszírozási és szakpolitikai stratégiáiba, OECD metodológián alapuló 
jelentéstételi rendszer, termelés és fogyasztás teljes életciklus elemzésen alapuló 
költségeinek internalizálása, természeti tőke megfelelő értékelése, megfelelő 
pénzügyi indikátorok a gazdasági fejlődés kimutatására, költséghatékony 
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célmegvalósítás a környezet- és éghajlatpolitika terén, öko-innováció 
finanszírozása, Uniós források aktivizálása, LIFE program, következő pénzügyi 
időszak, Európai Szemeszter, környezeti jelentések ösztönzése 

7. A környezeti megfontolások fokozottabb érvényre juttatása és a politikai 
koherencia növelése: 
Fő témakörök: környezeti kérdések szakpolitikai integrációja, stratégiai környezeti 
vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, ex-ante értékelés 

8. Az uniós városok fenntarthatóságának növelése: 
Fő témakörök: városi környezeti problémák, hatékony együttműködés az 
adminisztrációs szintek között, innováció és legjobb gyakorlatok, fenntartható 
városok és várostervezés, forráslehetőségek a városok fenntarthatósága 
érdekében 

9. A nemzetközi környezeti és éghajlati kihívások eredményesebb uniós 
kezelése:  
Fő témakörök: Rió+20 és eredményeinek megjelenítése az EU szakpolitikáiban, 
nemzetközi együttműködés, nemzetközi éghajlatvédelmi és természetvédelmi 
egyeztetések, többoldalú környezeti megállapodások, Fenntartható termelés és 
fogyasztás keretprogram, nemzetközi szintű zöld gazdaság, környezetileg felelős 
vállalkozások 

3.1.6. A negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-4) várható 
célrendszere 

 
A nemzeti szintű hazai környezetvédelmi programok tervezése már a kezdeti 
időszaktól kezdve többféle meggondolás összehangolása szerint történt:  

 megfelelni az új kihívásoknak, legyen az hazai, EU vagy nemzetközi indíttatású, 
átfogó vagy tematikus; 

 alkalmazni a korszerű stratégiai tervezési, nyomon követési és értékelési 
módszereket; 

 mindeközben alapvetően figyelembe venni a hazai sajátosságokat; 

 törekedni egyfajta folytonosságra, egyrészt az ügyek természete (egyes 
környezeti folyamatok befolyásolása, programok végrehajtása túlnyúl a 
hagyományosan hatéves programidőszakon), másrészt azért, hogy a 
folytonosság, a következetesség a regionális, megyei, helyi, illetve más ágazati 
partnereinket is segítse a közreműködésben, saját programjaik tervezésében.  

 
Az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Program alapvetően arról szólt, hogy a 
rendszerváltást követően a környezet állapotát felmérve meghatározza a szükséges 
cselekvési irányokat és megkezdje a több évtizede felhalmozódott problémák 
felszámolását, a továbbiak megelőzését. A 2003-2008 között megvalósított második 
Program főként az EU-csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítését segítette 
elő (jogharmonizáció, intézményfejlesztés, természeti értékek védelme, környezeti 
infrastruktúra ütemezett kiépítése), de emellett számos, addig hiányzó koncepció, 
stratégia és terv kidolgozására is sor került. A két Program időszakában csökkent a 
környezetterhelés és hatékonyabbá vált a természeti értékek védelme, melyben az 
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ágazati, illetve területi (regionális, megyei és helyi) együttműködésnek is növekvő 
szerepe volt. A harmadik NKP már az ország fenntartható fejlődési pályára való 
átállását is elő kívánta segíteni a maga sajátos eszközeivel. A második és a harmadik 
NKP már következetesen integrálta az EU és nemzetközi törekvéseket, lefordítva a 
hazai cselekvési érdekek és feladatok szintjére, de az EAP-oknál szélesebb 
spektrummal rendelkezett, válaszul a hazai környezetügy és környezetügyi integráció, 
intézményrendszer és eszköztár erősen felzárkózásban lévő jellegére. A második és a 
harmadik NKP további közös vonása volt, hogy szerkezetében illeszthető volt az EAP-
hoz éppúgy, miképpen a kétszer hat évre szóló program azonos szerkezetben készült, 
a folytonosságot és az átláthatóságot biztosítandó.  
 
Az elfogadás előtt álló 7. EAP célrendszere sem áll távol az NKP-k eddigi szerkezeti és 
tartalmi hagyományaitól, azzal együtt, hogy az egyes témakörök komplexebb 
kezelése, a kormányzati struktúra változása és még számos ok miatt célszerű a még 
magasabb szintű integráció, koncentráció és fókuszálás, amely a nemzetközi trendeket 
és a hazai törekvéseket látva várhatóan a következő jellemzők szerint alakul. 
 
A jogi keretekből következően (Környezetvédelmi törvény 40. §; 48/B. §)  
környezetvédelmi tervezés alapja továbbra is a hatévente megújítandó, az 
Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza majd: 
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb 

hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi 

célokat, valamint környezeti célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel 
kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d)pont szerinti eszközök 

alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 
 
A már idézett 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról 
35. § (1) szerint a szakpolitikai stratégia (így az NKP is, bár jellegét tekintve átfogóbb, 
mint egy szakpolitika) egy adott szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép elérésének 
középtávú stratégiai tervdokumentuma, amely tartalmazza 
a) az adott szakpolitikai terület részletes helyzetelemzését és helyzetértékelését; 
b) az adott szakpolitikai területen megvalósítandó mérhető célokat; 
c) a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek pontos meghatározását; 
d) a szükséges beavatkozások személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti 

feltételeit, valamint 
e) a megvalósítás, a nyomon követés és az értékelés alapelveit és rendszerét. 
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Az NKP-4 szerkezete és tartalmi irányultsága a már ismertetett szempontok alapján 
várhatóan magában foglalja majd a következő elemeket és témaköröket.  
 
Az NKP kontextusának bemutatása  
 Mandátum, az NKP küldetése, célja, helye, szerepe a stratégiai tervek között, 

Beavatkozási/tematikus hatáskör lehatárolása („ágazati” jellegű feladatok és a 
környezetügy horizontális integrációjával összefüggő feladatok köre), a 
megvalósítás szereplői, időtáv 

 
Helyzetértékelés  
 A környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések alakulása, a 

környezetállapot alakulásának bemutatása, az előző program végrehajtásának 
főbb eredményei és szerepe a környezetállapot alakulásában, területi sajátosságok 
bemutatása (indikátorok, SWOT elemzés)  

 
A Program tervezésének és megvalósításának keretei 
 A megvalósítás koncepcionális keretei, alapelvek, kapcsolódás meglévő 

stratégiákhoz és programokhoz (stratégia-térkép 
 
Jövőkép  
 Honnan hová szeretnénk eljutni (környezetállapot, a környezeti potenciál, 

hajtóerők, terhelések megváltozása, hosszabb távra történő kitekintéssel. 
 
Célkitűzések 
 
Stratégiai célok: 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  
2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
3. A gazdaság zöldítése, erőforrástakarékosságés  -hatékonyság javítása 

 
Stratégiai területek  

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
levegőminőség javítása; a zajterhelés csökkentése; vízminőség és egészség 
(ivóvíz, fürdővíz); szennyvízkezelés; zöldfelületek védelme; kémiai biztonság; 
nukleáris biztonság, környezeti sugáregészségügy; ózonkárosító anyagok 
kibocsátásának csökkentése  

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem; talajok védelme 
és fenntartható használata; vízgyűjtő gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás; 
területi vízgazdálkodás; stratégiai vízkészletek és kiemelt fontosságú, országos 
jelentőségű érzékeny víztestek állapotának javítása (vízbázisvédelem, 
nagytavak); települési vízgazdálkodás; környezeti kármegelőzés és 
kárelhárítás; környezeti kármentesítés  

3. A gazdaság zöldítése, erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása 
anyag- és erőforrás takarékosság és -hatékonyság javítása; az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira; 
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energiatakarékosság és –hatékonyság javítása; az agrárgazdaság környezeti 
aspektusai; az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai; ipar és környezet; 
közlekedés és környezet; turizmus és környezet; a fogyasztás környezeti 
hatásainak csökkentése 

 
A Program átfogó intézkedési területei, eszközei 
Átfogó intézkedés területek: a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 
erősítése; társadalmi részvétel, környezeti információ; területrendezés és 
környezetvédelem; településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem  
Átfogó eszközök: stratégiaalkotás, tervezés; közreműködés az Európai Unió 
környezetpolitikájának fejlesztésében és végrehajtásában; nemzetközi 
együttműködés, jogi és gazdasági szabályozási eszközök;, hatásvizsgálat, SKV; 
jogalkalmazás, hatósági intézményrendszer; fejlesztéspolitika, kutatás-fejlesztés, 
ökoinnováció, környezettechnológia; információs rendszerek működtetése és 
fejlesztése 
 
A program intézményi és finanszírozási feltételei  
A Program végrehajtását elősegítő intézményrendszer, finanszírozás 

 
Az NKP IV lehetséges stratégiai céljai és célterületei 

 

E 

Az életminőség és az 
emberi 

egészség környezeti 
feltételeinek javítása 

 T 
Természeti értékek és 
erőforrások védelme, 

fenntartható használata 
 G 

A gazdaság 
zöldítése,erőforrás-

takarékosság és 
hatékonyság javítása 

        

E-1 Levegőminőség javítása 

 

T-1 
Biológiai sokféleség 

megőrzése, természet- és 
tájvédelem 

 

G-1 
Anyag- és erőforrás-

takarékosság, 
a hatékonyság javítása 

E-2 A zajterhelés csökkentése 

 

T-2 
Talajok védelme és 

fenntartható használata 

 

G-2 Hulladékgazdálkodás 

E-3 Vízminőség és egészség 

 

T-3 
Vízgyűjtő-gazdálkodás, 

vízkészlet-gazdálkodás 

 

G-3 
ÜHG kibocsátásának 

csökkentése, felkészülés az 
éghajlatváltozás hatásaira 

E-4 Szennyvízkezelés 

 

T-4 Területi vízgazdálkodás 

 

G-4 
Energiatakarékosság és  
-hatékonyság javítása 

E-5 Zöldfelületek védelme 

 

T-5 
Stratégiai vízkészletek és 

víztestek állapotának 

javítása 

 

G-5 
Az agrárgazdaság környezeti 

aspektusai 

E-6 Kémiai biztonság 

 

T-6 Települési vízgazdálkodás 

 

G-6 
Az erdőgazdálkodás 

környezeti aspektusai 

E-7 
Nukleáris biztonság, 

környezeti 
sugáregészségügy 

 

T-7 
Környezeti kármegelőzés és 

kárelhárítás 

 

G-7 Ipar és környezet 
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E-8 
Ózonkárosító anyagok 

kibocsátásának 
csökkentése 

 

T-8 Környezeti kármentesítés 

 

G-8 Közlekedés és környezet 

   

 

  

G-9 Turizmus és környezet 

   

 

  

G-10 
A fogyasztás környezeti 

hatásainak 

csökkentése 

 

3.1.7. Az EU fejlesztéspolitikai törekvései 

 
A hazai környezetpolitika megvalósítása - az előző nemzeti környezetvédelmi 
programok időszakához hasonlóan- továbbra is elsősorban a fejlesztéspolitika 
eszközeire támaszkodik, ezen belül is főként a Kohéziós Politika eszközrendszere 
a meghatározó. Az előző időszakhoz képest jelentős változások mentek végbe a 
fejlesztéspolitika területén, amelyek alapvető kiinduló pontja a 2010 márciusában 
elfogadott EU 2020 Stratégia („Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája”), valamint a 2010 novemberében közzétett „Gazdasági, szociális és 
területi kohézióról szóló ötödik jelentés” következtetései, amelyek a kohéziós 
politika jövőjével kapcsolatos elvárásokat fogalmazzák meg. 
 

A 2014-2020 időszakban jobb koordinációra van szükség a regionális 
fejlesztés, valamint az egyéb uniós és tagállami szakpolitikák között. 
 
Az uniós költségvetés felülvizsgálata szerint, különösen az alábbi területeken van 
szükség fejlesztésre: az erőforrásokat az Európa 2020 célkitűzésekre kell 
összpontosítani; kötelezni kell a tagállamokat a politika hatékonyságához 
szükséges reformok végrehajtására; valamint javítani kell a politika 
hatékonyságát és eredményességét. A kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia kifejezett összekapcsolása valódi lehetőséget jelent az Unió 
szegényebb régiói felzárkóztatásának folytatásához, az uniós szakpolitikák közötti 
koordináció elősegítéséhez, valamint a kohéziós politika fejlesztéséhez. 

 
A 2014-2020 időszakra vonatkozó jogszabálycsomag tervezetét a Bizottság 
2011 októberében tette közzé, ekkor váltak világossá a tervezési keretek, mivel 
azonban a tervezetek tárgyalása várhatóan 2013 őszén fejeződik be, ezért apróbb 
változások továbbra is lehetségesek. 
Az előző időszakokhoz képest a 2014-2020 közötti Többéves Pénzügyi Keret 
(Multiannual Financial Framework), illetve a kohéziós politikai jogszabálycsomag több 
újdonságot is tartalmaz, ezek közül a legfontosabbak a következők: 

 Ex-ante feltételek bevezetése (horizontális és tematikus célkitűzéshez kötött), 
az intézkedések hatékonyságának növelése céljából; 

 Teljesítménytartalék bevezetése; 
 Tematikus koncentráció (11 tematikus célkitűzés, ezen belül beruházási 

prioritások kijelölése az ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, EMVA és ETHA esetében); 
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 Közös Stratégiai Keret (KSK) bevezetése, amely biztosítja a KSK alá tartozó 
alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, EMVA és ETHA) jobb koordinációját a 
közös tervezésen keresztül. 

 

3.1.8. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

A hazai fejlesztési és területfejlesztési politika átfogó keretét, céljait a követkő 
pénzügyi időszakban az OFTK biztosítja. 

 

Az OFTK Stratégiai Környezeti Vizsgálatra, társadalmi vitára bocsátott változata (2013. 
júliusi változat) átfogó célként tűzi ki a természeti erőforrásaink fenntartható 
használata, értékeink megőrzése és környezeti védelmét. Ezen belül egyrészt 
cél a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinekt biztosító természeti 
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az erőforrások 
megőrzése a jövő generációinak számára, mind mennyiségben, mind minőségben. Cél 
másrészt a élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság 
megteremtése, az egészséges ivóvízellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág 
sokféleségének megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb 
minőségének biztosítása, a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése. 

 

3.1.9. A következő pénzügyi időszak várható fejlesztéspolitikai célkitűzései 
a környezetvédelem területén (az EU dokumentumok alapján) 

 
A környezetvédelmi fejlesztések a 2014-2020 időszakban alapvetően a 
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein 
belül jelennek meg, de természetesen a környezetpolitika integrációja lehetővé és 
egyben szükségessé teszi azt, hogy más operatív programok is jelentős mértékben 
hozzájáruljanak a hazai környezetpolitikai célok megvalósításhoz.  
A KEHOP-on belül jelenleg 7 prioritástengely került nevesítésre, melyből az 
energiahatékonyságot kettő, a klímavédelmet és a víziközmű-fejlesztést egy-egy, a 
környezetvédelem közvetlen célkitűzéseit pedig három prioritástengely szolgálja. A 
tematikus koncentráció érdekében a prioritástengelyek száma limitált és egy 
prioritástengelynek egy tematikus célkitűzést kell szolgálnia egy finanszírozó alap 
felhasználásával. A környezetvédelmi fejlesztések alapvetően a Kohéziós Alap 
támogatásával valósulnak meg, kivételt képeznek a természetvédelmi fejlesztések és 
a K+F+I, valamint a szemléletformálás, ahol az ERFA a finanszírozási forrás. Új 
eszközként jelenik meg a pénzügyi eszközök (pl. kedvezményes hitel) használata az 
energiahatékonyság területén, amely egyben a lehetőségek szélesebb skáláját is 
jelenti, hiszen több forrás vonható be a fejlesztésekre, és alacsonyabb 
társfinanszírozási arány mellett is elérhetőek a célok. 
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4. KAPCSOLÓDÓ EU ÉS HAZAI TERÜLETI ÉS TEMATIKUS 
STRATÉGIÁK 

 

4.1. Duna Régió Stratégia 

 

Az Európai Unió Tanácsa 2009. június 18-19-i ülésén kérte fel a Bizottságot a Duna 
Stratégia elkészítésére, melynek beterjesztésére 2010 decemberében került sor. A 
Stratégiát az Európai Unió Tanácsa 2011. április 13-án fogadta el. A stratégia fő célja 
a jelentős gazdasági lehetőségek kihasználása és a régió környezeti állapotának 
javítása a fenntarthatóság jegyében, mely az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósulásához is hozzájárul. A Duna-régió számos kihívással küzd, melyek 
kezelését az uniós stratégia megkönnyítheti, például kihasználatlan hajózási 
lehetőségek, közúti és vasúti közlekedés, valamint az oktatási és kutatási-innovációs 
területek koordinációjának hiánya, infrastrukturális elmaradottság, melyekhez további 
környezeti és biztonsági kihívások társulnak. A makroregionális szintű cselekvéssel 
eredményesebbé kívánják tenni a problémamegoldást. 

A Duna-stratégia cselekvési terve 4 pillérre épül:  

 a Duna-régió összekapcsolása  

 a Duna-régió környezetének védelme  

 a jólét növelése a régióban  

 a Duna-régió megerősítése  

Minden pillér több területet ölel fel, a projektek végrehajtása pedig a kiemelt területek 
koordinátorainak, azaz az illetékes minisztériumok és ügynökségek szakértőinek 
feladatát képezik. Az intézkedések végrehajtását jogi kötelezettség nem terheli, de 
alapvető fontosságú az uniós jogszabályokkal és politikákkal való összehangoltság.  

A Duna-régió összekapcsolása - közlekedés, energia, kultúra és turizmus 

Ezen terület fő céljai a mobilitás és intermodalitás előmozdítása, fenntartható 
energiafogyasztás és környezetbarát lehetőségek kiaknázása, valamint a kultúra 
ápolása és az idegenforgalom fejlesztése. A Majna-Duna csatorna által nyújtott 
kiemelkedő lehetőségek szélesebb körű kihasználása a vízi szállítás új dimenzióját 
nyitja meg, a nagyvárosok közti gyorsabb vasúthálózat és környezetbarát utazási 
lehetőségek kialakítása pedig hozzájárul a mobilitás fokozásához. Az energia magas 
ára az importkényszerből adódik, melyre az alternatív energiaforrások használatát 
ösztönző 4Biomass és a Duna-régió megújuló energiáról szóló cselekvési terve 
nyújthat megoldást. A természeti és kulturális örökségvédelem kiemelt szerephez jut, 
új fejlesztési beruházásokkal pedig a turisztika hosszú távú versenyképességét 
biztosítják.  
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Környezetvédelem a Duna-régióban 

A pozitív végeredmény érdekében a környezetvédelmi célok összehangolása más 
szakpolitikákkal kiemelten fontos a stratégiában (pl. környezetvédelem és 
közlekedés). A vízminőség védelme, a környezetszennyezés minimálisra csökkentése, 
illetve a biológiai sokféleség megőrzése képezik e terület lényeges elemeit. Az ipari és 
természeti kockázatok szükségessé teszik a határokon átnyúló, hatékony 
együttműködést. Az összefüggő ökoszisztéma értékes erőforrásokat kínál, védelmük 
egész Európa számára létfontosságú.  

A jólét növelése 

A régiót jelentős társadalmi-gazdasági különbségek jellemzik, ezen szakadékok 
leküzdéséhez elengedhetetlen a tudásalapú, szakképzett társadalom, valamint a 
versenyképes vállalatok hálózata. A versenyképesség tovább növelhető célzott oktatás 
és új technológiák felhasználásával, a szociális és képzési támogatások, illetve a 
felsőoktatáshoz való hozzáférés elérhetőbbé tétele pedig a fenntartható növekedés 
kulcsai lehetnek a stratégia szerint. 

A régió megerősítése 

A Duna-régió országai eltérő történelmi háttérrel és fejlődéstörténettel rendelkeznek, 
ezért intézményrendszerükben is jelentős különbségek találhatók. A pillér 
előmozdításához a résztvevő államok szükségesnek tartották ezen intézmények 
együttműködésének erősítését és a biztonság javítását a szervezett bűnözés 
visszaszorítása érdekében.  

4.2. Magyarország hozzájárulása a Duna Stratégia 
fejlesztéséhez  

A 1150/2010 (VII.9.) Kormányhatározat Melléklete alapján 
 
Alapvető célok: 

 Az élhető Duna térség 

 Az EU2020 stratégia célrendszeréhez történő alkalmazkodás; 

 Az európai gazdaság válságból való kitörés elősegítése; 

 Zöld gazdaságfejlesztés, és beruházások; 

 Környezettudatos megközelítés: erősödjön a Dunamenti együttműködés az 
olyan fő környezeti kihívások tekintetében, mint az erőforrások 
fenntartható használata, a vízkészletek ökológiai szempontú hasznosítása, 
vagy a fenntartható agrárszektor és az élelmiszerbiztonság előre 
mozdítása, ezzel is növelve a vidék népességmegtartó erejét; 

 Szabadságjogokat gátló akadályok tényleges lebontása, mind gazdasági 
(KKV-k, kutatásfejlesztés), mind infrastrukturális (energia-hálózatok 
összekapcsolása, fenntartható mobilitás, átjárható határok,) mind 
kulturális értelemben; 
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 A régió gazdaságának és versenyképességének, s végső soron polgárai 
jólétének növelése. 

 A víz, mint európai érték – a felelős vízkormányzás 

 Az édesvizek – folyóvizeink, felszín alatti vizeink –mennyiségi és minőségi 
megőrzése illetve fenntartható hasznosítása; 

 Az ún. „felelős vízkormányzás” során több, látszólag egymással 
ellentmondó érdeket kell összehangolni a stratégiai vízkészletek megőrzése 
érdekében, így egyszerre kell megvalósítani a vízigények biztosítását 
(ivóvízigények, ipari, közlekedési, térségi stb. vízigények), továbbá a 
stratégiai vízkészletek megőrzését, beleértve az ökológiai vízigény 
biztosítását is, valamint a vizek megfelelő minőségének megőrzését; 

 A Duna Stratégia jó példája kell legyen az integrált vízgazdálkodás 
megvalósításának. Ez a Víz Keretirányelvben előírt környezeti célkitűzések 
elérésén kívül a társadalom vízigényeinek megfelelő gazdasági és szociális 
célok elérését jelenti; 

 A „felelős vízkormányzás” csak egy a tagállamok által közösen, az 
egymásrautaltság jegyében kialakított, terület- és gazdaságpolitikai 
koncepcióba ágyazva valósítható meg. Fel kell mérni a vízigényeket és 
rendelkezésre álló vízkészletet, meg kell teremteni a vízkészletek 
rendelkezésre állását biztosító infrastruktúrát (beleértve a vízkárelhárítást 
biztosító és a tározást szolgáló vízi létesítményeket, valamint vízszétosztást 
biztosító vízkormányzási rendszereket), s végül biztosítani kell a 
fenntartható, azaz a vízkészlet megőrzést támogató és a vizek minőségi 
védelmét szolgáló, vízhasználatok szabályrendszerét, illetve ösztönözni 
azok megvalósítását.  

 Fenntartható közlekedés 

 A hajózás feltételeinek javítása, ezen belül a hajózást akadályozó gázlók és 
szűkületek megszüntetése a vízgazdálkodás, a környezet- és 
természetvédelem feltételeinek egyidejű javításával; 

 A dunai hajózás hasznaiból való kölcsönös részesedés érdekében 
javasolható a Közép-európai Hajózási Társaság létrehozása. Másfelől, 
felismerve „a hajókat igazítjuk a folyókhoz, nem pedig a folyót a hajókhoz” 
elv fontosságát, létre kell hozni a közös Közép-Európai Hajóépítő klasztert. 

 TEN-T folyosó fejlesztések: V. pán-európai közlekedési folyosó (Lyon – 
Velence – Trieszt – Ljubljana – Budapest – Ungvár –Lemberg – Kijev), 17. 
számú kiemelt TEN-T projekt, a Magistrale gyorsvasút (Párizs – Strasbourg 
– Stuttgart – Bécs-Pozsony) Budapestet is elérje, az ún. Central European 
Transport Corridor (CETC-Route 65) megvalósítása a TEN-T hálózatba az 
M4-M8, illetve az M9 szakaszokat a Via Carpatia útvonal integrálása a TEN-
T hálózatba; 

 A magyar légi-irányítási rendszer fejlesztése. 
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 Az energiaellátás biztonságánakjavítása, a piaci verseny erősítését és 
a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése 

 A New European Transmission System (NETS) megvalósulásával 
egyesíthető az ebben résztvevő országok gázhálózata és egységes hálózat 
jön létre;  

 A Nabucco gázvezetéknek, valamint az adriai LNG kapacitás kifejlesztése. 
Kiemelt célkitűzés, hogy a majdani horvátországi LNG-terminál kapacitásai 
Magyarország számára is hozzáférhetővé váljanak; 

 Magyarország támogatja a Druzhba (Barátság) olajvezeték modernizálását; 

 Magyarország kiemelt jelentőségűnek tartja az észak-déli gáz-
összeköttetés kiépítését a régió gázellátásának szempontjából;  

 Az elektromos hálózat összeköttetése a Magyarország és Horvátország, ill. 
Magyarország és Románia között szintén magyar prioritás. 

 A megújuló energiaforrások fokozott használat, különös tekintettel a térség 
bioenergia (biomassza, biogáz, bioüzemanyag) termelő képességére. A 
biomassza felhasználása során ugyanakkor maradéktalanul figyelembe kell 
venni a fenntarthatósági követelményeket. 

 Magyarországnak speciális adottságokkal és tudásanyaggal rendelkezik a 
geotermikus energia terén, így érdekelt annak minél szélesebb körű 
használatában; törekszik geotermikus technológiai klaszter, ill. klaszterek 
létrehozására. 

 Az épületek energiahatékonyságának, és ahol lehetőség van, megújuló 
energiával történő ellátásának programja; 

 A városi térségek energiahatékonysági törekvéseinek összehangolása. 

 Magyarország a közlekedés energiafelhasználásának csökkentését, a 
tisztább közlekedési módok preferálását fontosnak tartja a térség 
fenntartható fejlesztése szempontjából is 

 
 Tudás és innováció 

 Az oktatás és kutatás-fejlesztés összehangolt fejlesztése a régióban. Az 
együttműködés, a Dunai Tudományos Klaszter ígéretes kezdeményezés, 
amely bővíthető a doktori tanulmányok, az oktatói és hallgatói mobilitás 
programjával; 

 A Duna-térség közös kutatási programja (ERANET) kereteinek kidolgozása, 
és a program megvalósítása; 

 Magyarországi intézmények bekapcsolása a tudomány, kutatás-fejlesztés 
közös programjaiba. Lásd pl. Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, 
amely a Duna Stratégiát megelőző ulm-i együttműködés sikeresen 
megvalósított projektje, vagy a Közép-Kelet Európai Környezetvédelmi 
Kutatóközpont (REC) Szentendrén, vagy az Európai Technológiai 
Intézetet(EIT). 
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4.3. EU Biológiai Sokféleség Stratégia célrendszere 

 
A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv teljes körű végrehajtása 

Az uniós természetvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó valamennyi faj és 
élőhely helyzete romlásának megállítása, valamint helyzetük számottevő és 
mérhető javítása annak érdekében, hogy 2020-ra az aktuális értékelésekhez 
viszonyítva:  
(i)  az élőhelyvédelmi irányelv értelmében végzett értékelések közül 100%-kal 

több élőhely-értékelés és 50%-kal több fajértékelés tükrözzön kedvező vagy 
javuló természetvédelmi állapotot, és  

(ii) a madárvédelmi irányelv értelmében végzett értékelések közül 50%-kal több 
fajértékelés tükrözzön stabil és jobb helyzetet. 

Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások fenntartása és 
helyreállítása 

A „zöld” infrastruktúra létrehozása és a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 
15 %-ának helyreállítása révén 2020-ra maradjanak fenn és javuljanak az 
ökoszisztémák és a szolgáltatásaik.  

A biológiai sokféleség fenntartásában és fokozásában a mezőgazdaság és az 
erdészet által játszott szerep növelése 

3A) Mezőgazdaság: A biológiai sokféleség megőrzése érdekében, továbbá azért, 
hogy a 2010. évi uniós állapotfelméréshez képest mérhető javulás 
következzen be a mezőgazdaságtól függő, illetve általa érintett fajok és 
élőhelyek védettségi helyzetében és az ökoszisztéma-szolgáltatásokban, 
2020-ra maximalizálni kell azoknak a mezőgazdasági célra hasznosított 
földterületeknek (legelőknek, szántóföldeknek és állandó kultúráknak) az 
arányát, amelyek a közös agrárpolitika biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
intézkedéseinek hatálya alá tartoznak, és ezáltal elő kell segíteni a 
fenntartható gazdálkodást. 

3B)  Erdők: Annak érdekében, hogy a 2010. évi uniós állapotfelméréshez képest 
mérhető javulás következzen be az erdőgazdálkodástól függő, illetve általa 
érintett fajok és élőhelyek védettségi helyzetében és az ökoszisztéma 
szolgáltatásokban, 2020-ig el kell érni, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás 
elvével összhangban álló erdőgazdálkodási tervek, illetve azokkal 
egyenértékű eszközök legyenek hatályban valamennyi köztulajdonban lévő 
vagy egy bizonyos (a tagállamok vagy a régiók által meghatározott és 
vidékfejlesztési programjukban rögzített) méretet meghaladó, az Unió 
vidékfejlesztési politikája keretében finanszírozott erdőgazdaságra 
vonatkozóan. 

A halászati erőforrások fenntartható hasznosításának biztosítása 
2015-ig el kell érni a legnagyobb fenntartható hozamot (Maximum Sustainable 
Yield; MSY). Az életkor és a méret szerinti megoszlás tekintetében egészséges 
állományú populációk elérése halászati gazdálkodás révén, más állományokra, 
fajokra és ökoszisztémákra gyakorolt számottevő kedvezőtlen hatások nélkül, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv szerinti követelményeknek 
megfelelően a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérését támogatva. 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program - 1. Tervezési környezet vizsgálata 

 

Projektszám: 1057  24 
Fájl: KEM_KVP_III_1_tervezesi_kornyezet 

Az idegenhonos özönfajok elleni küzdelem 
2020-ig meg kell határozni és fontossági szempontból rangsorolni kell az 
idegenhonos özönfajokat és betelepedési útvonalaikat, meg kell fékezni vagy fel 
kell számolni a kiemelt fajokat, és az újabb idegenhonos özönfajok 
betelepedésének és meghonosodásának megakadályozása érdekében szabályozni 
kell a betelepedési útvonalakat. 

Hozzájárulás a biológiai sokféleség globális csökkenésének megelőzéséhez 
Az Unió 2020-ig fokozottabban járuljon hozzá a biológiai sokféleség globális 
csökkenésének megelőzéséhez. 

 

4.4. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia előzetes célrendszere 

 
I. stratégiai terület: Természeti területek, értékek megőrzése, 
természetvédelmi helyzet javítása 

1. célkitűzés: Területek állapotának javítása és megfelelő természetvédelmi 
kezelés 

2. célkitűzés: Fajok természetvédelmi helyzetének javítása, 

3. célkitűzés: Tudásbázis fejlesztése 

4. célkitűzés: Tájékoztatás, szemléletformálás 

 
II. stratégiai terület: A táji diverzitás, a zöld infrastruktúra és az 
ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és helyreállítása 

5. célkitűzés: Tájdiverzitás és biológiai tájpotenciál megőrzése 

6. célkitűzés: Zöld infrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése, természeti 
rendszerek működőképességének fenntartása, javítása, degradált élőhelyek 
helyreállítása 

7. célkitűzés: Ökoszisztéma-szolgáltatások értékének meghatározása és 
integrálása 

8. célkitűzés: Biológiai és táji sokféleség szempontjainak integrálása ágazati 
szakpolitikákba 

 
III. stratégiai terület: A biológiai sokféleség megőrzésében a mezőgazdaság 
szerepének növelése 

9. célkitűzés: Élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások megőrzése 

10. célkitűzés: Sokszínű, mozaikos mezőgazdaság 

11. célkitűzés: Közös Agárpolitika hozzájárulása, agrár-környezetgazdálkodás 

 
IV. stratégiai terület: Fenntartható erdő-, vad- és halgazdálkodás, valamint a 
vízi erőforrásaink védelme és fenntartható használata 

12. célkitűzés: Erdőgazdálkodás 
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13. célkitűzés: Vadgazdálkodás 

14. célkitűzés: Természetes vízi halgazdálkodás 

15. célkitűzés: Vízgazdálkodás, vízhasználat 

 
V. stratégiai terület: Az idegenhonos inváziós fajok (özönfajok) elleni 
küzdelem 

16. célkitűzés: Idegenhonos inváziós fajok állományainak visszaszorítása, 
betelepülésének megakadályozása 

 
VI. stratégiai terület: Hazánk szerepvállalásának erősítése a biológiai 
sokféleség világszintű 

csökkenésének megelőzésében 

17. célkitűzés: Genetikailag módosított szervezetek 

18. célkitűzés: Veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelme 

19. célkitűzés: Genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és használatukból 
származó hasznok igazságos megosztása (Nagojai Jegyzőkönyv) 

 

4.5. EU Víz Keretirányelv (VKI) 

 
A Víz Keretirányelv (VKI) az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 
2000/60/EK irányelve az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról 
a víz politika területén. 
 
A felszíni vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:   

 a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai 

állapot megőrzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése); 
 az erősen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai 

potenciál (a hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és 
jó kémiai állapot elérése; 

 az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése és 
a kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és 
veszteségeinek megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása. 

A felszín alatti vizekre a VKI-ban előírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek 
védelmére vonatkozó 2006/118/EK2 irányelvben foglaltakkal:  

 a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása; 
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;   
 a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése; 

                                          
2 2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről 
(2006. december 12.) 
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 a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció 
bármely szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása.  

 
Mindezeken túlmenően a vizek állapotától függő, az egyes víztestekhez közvetlenül, 
vagy csak közvetetten kapcsolódó védett területeken teljesíteni kell a védetté 
nyilvánításukhoz kapcsolódó speciális követelményekkel összefüggő célkitűzések 
eléréséhez szükséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a vízgyűjtőket érintően.  
Védett területek: 

 Ivóvízkivételek védőterületei 
 Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek 
 Természetes fürdőhelyek 
 Természeti értékei miatt védett területek 

 
Blueprint – Az európai vízkészletek megőrzése 
 
Az Európai Bizottság 2012. november 14-én kiadta a Blueprint néven régóta várt 
közleményét, mely lényegében az európai vízpolitika felülvizsgálatát célzó terv. 
Kidolgozását az tette szükségessé, hogy az EU vízpolitika céljainak elérése, számos 
probléma miatt, bizonytalanná vált. A Blueprint alig egy nappal azután jelent meg, 
hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése megállapította, a VKI-célként 
kitűzött jó ökológiai állapotot 2015-re az európai felszíni víztesteknek csak 52% fogja 
elérni. 
 
A Blueprint egyik fő üzenete az integráció fontossága, melyre nagyobb figyelmet kell 
szánni a második vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusban. Ugyancsak fontos a 
monitoring rendszerek fejlesztése, ennek költsége jóval kisebb, mint hiányában a 
hibás intézkedések által okozott kár. A gazdasági ösztönzők fokozottabb használata is 
segítheti a VKI céljainak teljesítését. 
Kulcstémák: 

 a földhasználat javítása,  
 a vízszennyezés kezelése,  
 a vízfelhasználás hatékonyságának és rugalmasságának növelése, 
 az irányításnak a vízgazdálkodásban részt vevők által történő fejlesztése. 

 

Fellépés szükséges a vízszennyezés, az energiatermelés és földművelés miatti 
vízkivétel, valamint a klímaváltozás káros hatásaival szemben. Fenntartható 
egyensúlyra van szükség a víz kínálata és kereslete között, figyelembe véve az 
emberek szükségleteit és azokét az ökoszisztémákét is, amelyektől az emberek is 
függnek.  

A terv három pilléren nyugszik:  
 A már hatályos szabályozások végrehajtásának javítása 
 Integráció: más szakpolitikai területekbe való fokozott integrációra van 

szükség, például a közös agrárpolitika (KAP), a kohéziós és strukturális alapok, 
valamint a megújuló energiára, közlekedésre és integrált katasztrófavédelemre 
vonatkozó szakpolitikák esetében 
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 A jelenlegi szabályozási keretrendszerben nem szereplő témák szabályozása 
(ilyen kevés van), főleg a vízgazdálkodás hatékonyságának területén. 

 

4.6. Magyarország hazai vízpolitikai célkitűzései 

 
 Magyarország elsődleges célkitűzése felszíni- és felszín alatti vizeink minőségi 

és mennyiségi „jó állapotának” elérése és a velük való hosszú távú  és  
fenntartható  gazdálkodás  a  Vízgyűjtő- gazdálkodási Tervek és a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban foglaltaknak megfelelően 

 A  klímaváltozás  hatásainak mérséklése,  beleértve  az  aszálykezelési  
feladatokat,  az  aszály stratégia kidolgozása 

 Az öntözési feltételek  javítása, az öntözéses gazdálkodás feltételeinek 
biztosítása, a mezőgazdaság versenyképességének javítása 

 A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése, a termelés biztonság 
vízgazdálkodási feltételeinek stabilizálása 

 A települések és a lakosság nem ivóvíz célú vízszükségletének biztosítására a 
helyi víztározás pályázatainak elősegítése 

 Az állam fokozott felelőssége mellett és a vízbiztonság megteremtése 
érdekében az árvizek és belvizek kezelése során a megelőzés, a vizek 
lehetőség szerinti visszatartása, a tározás növelése 

 A Nitrát Irányelv követelményeinek teljesítése a kijelölt érzékeny területeken, a 
jó mezőgazdasági gyakorlat végrehajtásának elősegítése 

 Az állam szerepének erősítése a vízilétesítmények vagyonkezelésében, a 
vízszolgáltatásban, a víziközmű szolgáltatásban, a víziközművek állapotának 
javításában, az EU szabályozás teljesítésében (települési szennyvíz irányelv, 
ivóvízminőség irányelv) 

 A vízügyi hatósági,  felügyeleti tevékenység  erősítése,  megfigyelő  
rendszerek,  adatbázisok fejlesztése. 

 A közfoglalkoztatással ellátható vízgazdálkodási  feladatok bővítése, egységes 
ellátási rendszerének kidolgozásával a feladatellátás stabilitásának 
megteremtése 

 A nemzetközi együttműködés erősítése a vízgazdálkodás területén 
 Az állami vízgazdálkodási feladatok működési és fenntartási finanszírozása, 

egységes normatívák (munkanemenként és tevékenységenként fajlagos 
költségek) bevezetésével 

Cél, hogy a jó állapotú vizek arányát fokozatosan 100 %-ra növeljük a 
következő két vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusban (2015 és 2027), majd 
állapotukat hosszútávon megőrizzük. 
Magyarországon, a nagy vízgazdálkodási rendszerek megépítésekor a 
területhasználati igények a gyors vízelvezetésen alapuló vízgazdálkodási 
módszereket helyezték előtérbe. 
A közigazgatás korszerűsítése megköveteli a vízgyűjtőre szervezett igazgatási 
egységek, illetve a közigazgatási egységek együttműködésének kidolgozását, 
szabályozását és mielőbbi bevezetését. 
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Vízgyűjtő-gazdálkodás - Víz Keretirányelv (VKI) - vízkészlet gazdálkodás 
 
A VKI céljainak eléréséhez átfogó, a teljes vízgyűjtőre kiterjedő ágazati és ágazaton 
kívüli intézkedések szükségesek, amelyekhez koordinálásához elengedhetetlen a 
beavatkozások elvégzéséhez szükséges biztos finanszírozási háttér és az ezt támogató 
jogi és szabályozási rendszer. 
 
Intézkedések 
 

Rövid távú teendők (- 2014) 
 A VKI (2000/60/EK) és a kapcsolódó EU-s irányelvek, végrehajtása kötelező 

Magyarország számára. Ennek megfelelően meg kell kezdeni az intézkedési 
programok előkészítését (beleértve azok finanszírozási feltételeinek biztosítását 
is) a vizek jó állapotának elérése érdekében. A VGT-ben rögzített feladatok 
intézkedési programjainak végrehajtását megkezdtük, 2013-ban el kell végezni 
a VKI szerinti közbenső állapotfelmérését.  

 A KSK alapok felhasználásának tervezésében a VGT intézkedéseinek 
hangsúlyos megjelenítése szükséges.  

 A KAP és a kohéziós politika 2014-2020 időszakára vonatkozó magyar álláspont 
kidolgozásánál érvényesíteni kell a Nemzeti Vidék Stratégiában és a 
Vízgazdálkodási Koncepcióban megfogalmazott elveket és feladatokat.  

 El kell végezni a vízhasználatok gazdasági elemzését, ennek eredményeképp 
felül kell vizsgálni és a VKI előírásaihoz igazítani a víz-árpolitikát.  

 Fokozott figyelmet kell fordítani a nemzetközi együttműködésre, a közös 
célkitűzések eléréséhez közös intézkedési programokat, projekteket kell 
indítani.  

 Tovább kell fejleszteni a mérő és megfigyelő rendszereket, különös tekintettel 
az elsőbbségi anyagok és más vegyi anyagok, gyógyszerhatóanyagok vízben 
való előfordulásának vizsgálatát, a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási 
igények teljesítése és a megalapozott döntés előkészítés érdekében, biztosítani 
kell azok finanszírozását- különös tekintettel az elsőbbségi anyagok emissziós 
leltárainak elkészítésére és szabályozására, a szennyező anyagok környezetben 
való terjedési útvonalának feltérképezése céljából. Alapfeltétel a környezeti és 
a vízminőségi, mennyiségi adatbázisok összehangolása, hozzáférhetővé tétele 
a hatóság, a kezelő szervezetek és a nyilvánosság számára.  

 Törvényi szabályozással lehetővé, illetve kötelezővé kell tenni, hogy az 
igazgatóságok az állami tulajdonban lévő vízgazdálkodási létesítmények, a 
vizek kezelőjeként, véleményt nyilváníthassanak a vízhasználatok műszaki 
feltételeiről.  

 Meg kell határozni a felszíni víztestek mederben hagyandó ökológiai minimum 
vízhozamát, vízszintjét valamint a felszín alatti mennyiségi igénybevételi 
határértékeket  

 Az európai vízgazdálkodás területén meghatározó szerepköre lesz a Magyar 
Kormánynak azzal, hogy az EU Duna Régió Stratégia végrehajtásában vezető 
szerepet vállalt. A vizek minőségének helyreállítása, védelme (4.), valamint a 
Környezeti kockázatok kezelése (5.) stratégiai fejezetek magyar társ vezetése 
során törekedni kell a vízgyűjtő szemlélet teljes körű megvalósítására, 
Magyarország kiszolgáltatott helyzetének csökkentésére.  
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 Olyan kutatásokat kell finanszírozni, amelyek az emberi tevékenységek (akár 
hidromorfológiai beavatkozások, akár ipari, mezőgazdasági kibocsátások, 
közlekedés, stb.) hatását vizsgálják a vizek ökológiai állapotára, a terhelés-
hatás összefüggések kivizsgálására, célirányos vizsgálati programok keretében. 
Ebbe nagyon hasznos lenne bevonni intézményesített keretek között az 
akadémiai kutató intézeteket, az egyetemi, főiskolai tanszékeket. Biztosítani 
kell a vízügyi háttérintézményi feladatok ellátásához szükséges megfelelő 
költségvetési forrásokat és szervezeti kereteket, különös tekintettel a 
vízkészletek minőségi és mennyiségi állapotértékelésére vonatkozó 
szakterületeken.  

 Az engedély nélküli vízhasználatok visszaszorítása érdekében átfogó 
intézkedési csomagra van szükség, ami egyrészt magába foglalja a 
jogszabályok bizonyos módosítását, valamint a felügyeleti tevékenység érdemi 
megerősítését.  

 A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeken a már 
minőségében károsodott felszín alatti vizek esetén biztosítani kell a 
kármentesítési feladatok ellátását az Országos Környezetvédelmi Kárelhárítási 
Program keretében.  

 Meg kell vizsgálni a folyók hossz és keresztirányú átjárhatósági feltételeinek 
biztosítási lehetőségeit, a lecsatlakozott vizes élőhelyek vízellátási feltételeinek 
javítását.  

 
Közép távú teendők (-2021):  
 A jó állapot elérésének határideje 2015. Elő kell készíteni a 2015-ben esedékes 

2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, hogy a társadalmi egyeztetést időben le 
tudjuk folytatni. Folytatni kell az intézkedési programok végrehajtását a VGT-
nek megfelelően, különös tekintettel a szennyezés csökkentési programok 
végrehajtására, mind a pontszerű kibocsátások, mind a diffúz terhelések 
tekintetében.  

 Az EU erőforrások megteremtése mellett folytatni szükséges az 
ivóvízbázisvédelmi program végrehajtását, a vizek jó állapotba helyezésével 
kapcsolatos feladatokkal összhangban.  

 A sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisok elkezdett diagnosztikai 
munkáinak lezárására megoldást kell találni.  

 Meg kell tervezni, a vidékfejlesztési stratégiának megfelelő mezőgazdasági 
vízhasználatok igényszintjét és annak területi eloszlását, valamint meg kell 
vizsgálni a vízkielégítés lehetőségeit.  

 Meg kell erősíteni – az éghajlatváltozáshoz történő felkészülést 
megalapozandóan is – a vízgyűjtő- és vízkészlet-gazdálkodással foglalkozó 
szakemberállományt a NeKI kirendeltségeken, a felügyelőségeken, egyben 
támogatni kell a szakmai háttérintézmények és tudományos műhelyek 
(egyetemi tanszékek, akadémiai kutatócsoportok, stb.) munkáját, azok 
eredményeinek hasznosítását.  

 Az EU szabályozási követelményeinek megfelelően tovább kell fejleszteni a 
vízgazdálkodási monitoring rendszert és a hozzátartozó adatbázist.  

 Meg kell tervezni a vízkészletek fenntartható hasznosítását segítő, elemző 
rendszerek és szerkezeti beavatkozások fejlesztésének feltételeit 
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(összehangolás a vidékfejlesztési célokkal, vízkárelhárítási fejlesztésekkel, 
víztározási programmal, öntözésfejlesztéssel, stb.).  

 Meg kell kezdeni a Nemzeti Vidék Stratégia, vízgazdálkodással kapcsolatos, 
VKI-hez kötődő programjainak időarányos végrehajtását.  

 A KAP és a kohéziós politika 2014-2020 időszakára vonatkozó magyar álláspont 
kidolgozásánál érvényesíteni kell az Nemzeti Vidékstratégiában és a 
Vízgazdálkodási Koncepcióban megfogalmazott elveket és feladatokat.  

 
Területi vízgazdálkodás, öntözési feltételek javítása, aszálykezelés 
 
Az öntözés 
A mezőgazdaság teherviselő képessége – különösen a versenyképesség 
szempontjából – véges, ezért is szükséges, hogy az állam szervezett formában és a 
gazdálkodás helyéhez minél közelebb kerülve lássa el a mezőgazdaságot szolgáló 
területi vízgazdálkodási feladatokat. 
 
A klímaváltozás 
Az éghajlat melegedése és szárazodása következtében az évi lefolyás a Dunától 
keletre fekvő területeken, a nyírségi tájak kivételével, néhány 10%-kal csökkenhet. A 
Dunántúlon a legkedvezőtlenebb éghajlati modell szerint a csökkenés helyenként 
elérheti a 30%-ot. Csökken a vízfolyások vízszállítása, kisebb vízfolyások időszakossá 
válhatnak, csökken a felszín alatti vizekig eljutó beszivárgás és a tavak vízbevétele. A 
tavak vízháztartása romlik, nagytavainknál számolni lehet a tóból való kifolyás 
fogyásával, kisebb alföldi tavaink felülete zsugorodhat, egyesek kiszáradhatnak. A 
nyári félévben a lefolyás csökkenése nagyobb arányú lesz, mint a téli félévben. A 
vízfolyásokban gyakoribb és tartósabb kisvizek várhatók, a tavakban növekedhet az 
alacsony vízállású időszakok gyakorisága és hossza. A kisebb tavak kiszáradhatnak.  
A Duna németországi és ausztriai vízgyűjtőjében a nyári kisvíz 30%-os csökkenése 
lehetséges, ez hatással lehet a folyó hazai szakaszának kisvizeire is. A téli félévben a 
csapadék mainál nagyobb hányada hullhat le eső formájában, főleg az alacsonyabban 
fekvő vízgyűjtőkben, ezért nem zárható ki a téli lefolyás némi növekedése, de ez nem 
ellensúlyozza a nyári lefolyás csökkenését. A Tiszán és mellékfolyóin is hasonló 
változások várhatók, vagyis a közép és kisvízhozamok csökkenésével kell 
számolni, ami kedvezőtlen esetben jelentős arányú is lehet. 
 
Síkvidéki vízrendezés 
Az átfogó és tározásra alapozott területi vízgazdálkodási fejlesztés azonban 
mind a mai napig elmaradt.  
A Kormány elhatározta és több ütemben megvalósítja síkvidéki komplex programot, 
amelynek legsürgetőbb elemeit (az öntözést elősegítő tározók) a közfoglalkoztatással 
közös programban kell és lehet - rövid távon - megvalósítani. 
 
Dombvidéki vízrendezés 
A dombvidéki vízrendezés egyik célterülete az erózió elleni védekezés. 
A dombvidéki területeken a bekövetkező vízkár jelenségek rendkívüli hevessége miatt 
nem lehet a védekezés operatív eszközeivel beavatkozni, csak a prevenció jegyében 
megépített tározók nyújthatnak lehetőséget a kellő védelemre. 
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Célmeghatározás, eszközrendszer 
 
Az öntözés fejlesztése 
Rendkívül fontos a víztakarékos öntözési technológiák elterjesztése, az engedélyezési 
eljárások és támogatási rendszerek kidolgozása során e fontos szempont figyelembe 
vétele. Az öntözési célú vízigények kielégítését elsősorban felszíni vízkészletekből kell 
megoldani, mivel ezek megújulása biztosított. 
 
A klímaváltozás hatásainak mérséklése – aszálykezelés 
Az Európai Bizottság által lefektetett prioritási sorrend szerint (tekintetbe véve a 
víztakarékosságban rejlő komoly lehetőségeket) az igénygazdálkodás („demand 
management”) eszközeit kell előbb alkalmazni és, csak ha ezek kimerültek szabad 
alternatív vízellátási módokat, illetve újabb vízkészletek bevonását fontolóra venni.  
Az igénygazdálkodás lehetőségei / módozatai a következők:  
 a víz mennyiségének, vagy a minőség színvonalának csökkentése egy adott 

vízigény kielégítésénél (pl. a tetőkről lefolyó és egyszerű szűréssel kezelt 
csapadékvizet a háztartásokban az ún. nem ivóvíz minőséget igénylő célokra (WC 
öblítés, mosás, takarítás, kertlocsolás) kiválóan lehet hasznosítani, ivóvizet és 
ezzel energiát is megtakarítva, „rainwaterharvesting”), vízmentes technológiák (pl. 
komposzt-toalett) elterjesztése.  

 Az adott vízellátási feladat olyan értelmű módosítása, hogy az kevesebb, vagy 
gyengébb minőségű vízzel is ellátható legyen (pl. Víz- és energiatakarékos 
öntözési technológiák, szennyvízre alapozott energianövény termesztés).  

 A vízveszteségek csökkentése a vízkivételtől a felhasználási pontig (vízellátó 
rendszerek vesztesége szivárgás miatt több tíz százalék nagyságrendű is lehet, 
melyet a hálózat korszerűsítésével – igaz, költséges módon – lehet 
megakadályozni. Költségtakarékosabb megoldás a hálózati nyomás ésszerű 
csökkentése. „pressure management”. Nyílt medrek esetén a mederburkolat 
kiépítése jöhet szóba.),  

 A csúcsidőszak elkerülése.  
 A rendszerek működőképességének javítása. 

 
Síkvidéki vízrendezés 
A síkvidéki vízrendezésnek is alapvető célkitűzése, hogy a fölös vizek kártételeinek 
csökkentését vízvisszatartással (tározással, talajtározással) és ne elvezetéssel oldjuk 
meg, de ezzel együtt, vagy inkább ennek elérése érdekében törekedni kell arra, hogy 
a vízjárásos területeken olyan mező illetve erdőgazdálkodás folyjék, ami kevésbé 
érzékeny az időszakos elöntésekre. 
 
Dombvidéki vízrendezés 
A dombvidéki területek a természetes adottságokkal összhangban lévő gazdasági és 
társadalmi igények szerinti használatának feltétele a tározás széles körű 
alkalmazásának biztosítása 
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Vízkárelhárítás 
 
Az árvizek kezelésénél célként határozható meg, hogy a kialakuló árvízszintek további 
növekedését el kell kerülni, mivel az exponenciálisan növeli a kialakuló 
veszélyhelyzetet. Az árvízi biztonság növelése, a szükségszerű paradigmaváltás, a 
következő 5 – egymással szorosan összefüggő – követelmény teljesítésével 
valósítható meg:  
 A vízvisszatartási (tározási) lehetőségek feltárása és kiépítése, ártér reaktiválás 

szabályozott vízkivezetéssel.  
 Árvízi mederben a hidraulikai folyosó kialakításával a lefolyás gyorsítása (nagyvízi 

meder) ahol ez lehetséges.  
 A töltések kiépítése a mértékadó árvízi terhelésre, változatlan MÁSZ mellett.  
 A külföldi lefolyás-szabályozás és a hazai árvízvédelem, területi tervezés 

összehangolása, ehhez folyamatosan erősíteni szükséges a határvízi 
együttműködést.  

 Az árvízvédelem úgynevezett nem-szerkezeti módszereinek (szervezeti, 
szervezési, fenntartási feladatok, védekezési eszközrendszer, árvízi előrejelzés és 
monitoring) fejlesztése.  

 
Kisebb vízfolyásainknál a kisebb vízhozamok miatt a tározási lehetőségek nagyobbak a 
kisebb területigény miatt. Ezeket a lehetőségeket rendkívül alacsony szinten használta 
ki eddig az ország. 
Az árvízvédelem fejlesztésének fontos eleme a „nem-szerkezeti” módszerek 
alkalmazása 
 előrejelző rendszerek fejlesztése  
 informatika alkalmazása  
 védelmi szervezet fejlesztése  
 kockázatok csökkentése  
 
A vízkárelhárítás másik fontos eleme, hogy az érdekeltek öngondoskodás alapján 
vegyenek részt a vizek kártételeinek megelőzésében. 
Kiemelt szakterületi feladatok 
 Regionális és Határvízi kapcsolatok 
 Vízgazdálkodási fejlesztések 
 Nagy tavaink vízgazdálkodása 
 Hajózáshoz kapcsolódó vízügyi feladatok 
 Megújuló energia stratégiájának vízgazdálkodási vonatkozásai 
 Halastavak 
 
Vízügyi nemzetközi együttműködés 
 
Magyarország vízgazdálkodási problémáinak jelentős részét csak aktív nemzetközi 
közreműködéssel, mindenek előtt a szomszédos országokkal közös ún.„határvízi” 
együttműködéssel tudja hatékonyan megoldani. 
Magyarország földrajzi elhelyezkedése, hidrológiai és hidrogeológia viszonyai 
következtében vizeinket illetően erős függésben vagyunk szomszédjainktól, ebből 
adódóan a vízügyi nemzetközi együttműködés nemcsak kötelezettség, hanem 
szükségszerűség is számunkra. Mind a vízminőségi problémáink, mind a 
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vízmennyiségi kérdések csak jó nemzetközi együttműködések révén kezelhetők. 
Hazánk ezért hagyományosan érintettségének és érdekeltségnek megfelelő aktivitást 
(kezdeményező és aktív szerep) fejt ki a nemzetközi színtéren a bilaterális 
kapcsolatoktól a globális szintig úgy a nemzetközi vízjog fejlesztés, mint a 
vízdiplomácia, vagy a gyakorlati együttműködés területein. Ezáltal a nemzetközi 
vízügyi aréna/színtér egyik kiemelten jegyzett szereplőjévé vált.  .   
A vízgyűjtő-gazdálkodásnak, a vízvédelemnek, a területi vízgazdálkodásnak és a 
vízkárelhárításnak egyaránt vannak olyan területei, melyek hatékony kezelése hazánk 
határain túl, vagy csak szomszédainkkal közösen oldhatók meg. A klímaváltozás 
várható hatásaival összefüggésben fokozott figyelem fordítandó az extrém időjárási és 
hidrológiai jelenségekre, azok integrált kezelésére. A vízmennyiségi kérések előtérbe 
kerülésére is lehet számítani határon átnyúló kontextusban. Az éghajlatváltozás 
következtében a felmelegedés hatására a területi és az időbeli szélsőségek 
fokozódnak, ez csökkenti a hasznosítható készleteket és növeli a külföldről érkező 
vizek mennyiségével szembeni kiszolgáltatottságunkat (meg kell határozni az 
átadandó, mederben hagyandó vízkészleteket, és a mértékadó vízhozamokat). A 
határvízi együttműködésnek elő kell segíteni az összehangolt vízkészlet-gazdálkodást 
a szomszédos országokkal.  
Az Európai Unió két fontos irányelvének végrehajtásából adódó feladatok, nevezetesen 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízi kockázatkezelési tervek elkészítése, 
összehangolása és azok intézkedési programjainak végrehajtása, speciális új 
feladatok, mint a szennyezés csökkentési programok kidolgozása és végrehajtása, a 
határon átnyúló, közös felszín alatti víztestek megjelenítése, vagy a térképi 
adatbázisok harmonizációja is jelentős feladattöbblettel terhelik meg a határvízi 
bizottságokat.   
Bár minden szomszédunkkal van érvényes határvízi megállapodásunk, azok nem 
mindegyike van még szinkronban a jelenleg érvényes nemzetközi joganyaggal (pl. 
ENSZ EGB Határvízi Keretegyezmény, Víz Keretirányelv követelményei). Fel kell ezért 
gyorsítani az egyezmények szükség szerinti megújítását/korszerűsítését, az új 
egyezmények megkötését (pl. Szlovákia, Szerbia).  
 
A Duna Védelmi Egyezmény és annak végrehajtására a Duna Védelmi Nemzetközi 
Bizottság (ICPDR), melynek aktív tagjai vagyunk a többi 13 Duna medencei országgal 
és az EU-val együtt. Az ICPDR hivatott az EU Víz Keretirányelv végrehajtásának Duna 
medence szintű koordinálására is. A dunai országok közös, nemzetközi vízgyűjtő 
gazdálkodási tervet és árvízvédelmi programot készítenek, összehangolják nemzeti 
intézkedési programjaikat, közös adatbázisokat, monitoring rendszereket és 
vízminőségi riasztó rendszereket tartanak fenn. Az együttműködés részét képezi a 
Duna–Fekete-tenger kapcsolatrendszer is. Az EU Duna-térségi Stratégia 2011. júniusi 
elfogadásával pedig egy olyan új makroregionális eszköz jött létre, amely reményeink 
szerint érdemben elősegíti majd az ICPDR keretében elfogadott programok és az EU 
Víz Keretirányelv Duna medence szintű teljesülését csakúgy, mint az ahhoz 
elengedhetetlen nemzeti vagy határon átnyúló programok megvalósulását. Fontos 
vívmány és lehetőség, hogy a Stratégia mindkét vizekkel foglalkozó prioritási területét 
Magyarország koordinálja (Szlovákiával közösen a vízminőségi területet, Romániával 
közösen pedig a környezet kockázatok csökkentésével foglalkozót).  
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4.7. Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 

 
A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) 2012–2020 a fenntarthatóságot és a vidéki élet 
értékeit középpontba állító jövőkép alapján – összhangban a kiemelt nemzeti 
stratégiai tervekkel és az átfogó EU stratégiai dokumentumokkal – jelöli ki a 
vidékfejlesztés célkitűzéseit, alapelveit. A vidéki Magyarország egészének megújítása 
érdekében a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására alapozva határozza 
meg az agrár- és élelmiszergazdaságra, a vidékfejlesztésre, valamint a 
környezetvédelemre vonatkozó célkitűzéseket és a megvalósításukhoz szükséges 
programokat. 
A stratégia a fenti átfogó célkitűzés elérése érdekében az alábbi öt stratégiai célt 
fogalmazza meg:  

 Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése:  

 a táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából 
is kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, 
vízbázisok védelme, mennyiségi és minőségi megőrzésük, mindezzel 
összefüggésben a környezetbiztonság növelése 

 a táj és a benne élő, a tájat gondozó ember együttműködésének 
helyreállítása 

 mással nem pótolható biológiai és ökológiai alapok és a jó környezeti 
minőséget „szolgáltató” környezeti rendszerek megőrzése, fejlesztése 

 az egészséges és jó minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszer 
biztosítása 

 Sokszínű és életképes agrártermelés: 

 agrár- és élelmiszergazdaság életképességének növelése, piaci pozícióinak 
javítása 

 az állattartás egyensúlyának helyreállítása 

 a tájfenntartást és az erőforrások megőrzését biztosító, a hazai és a helyi 
biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás, kiemelten az ökológiai 
gazdálkodás térnyerésének elősegítése 

 az ágazat foglalkoztatási szerepvállalásának növelése, a foglalkoztatást 
biztosító tevékenységek és üzemszerkezeti formák erősítése, a nemzeti 
földtulajdonlás védelme 

 az életképes gazdálkodást biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása, 
továbbá az alulról szerveződő együttműködések ösztönzése 

 Élelmezési és élelmiszerbiztonság: 

 az élelmiszerek jó minőségére és sokféleségére törekvő, a hazai és a helyi 
alapanyagokra támaszkodó, fenntartható, a környezeti szempontokat szem 
előtt tartó élelmiszertermelés,  

 a jó minőségű és elegendő, az exportunkat is szolgáló élelmiszerek 
előállítása 
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 a hozzáadott érték növelésével a bel- és külpiaci jelenlét növelése, a 
magyar élelmiszer presztízsének javítása  

 A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás 
növelése:  

 a vidéki térségek, települések, kiemelten a falvak és a tanyák gazdasági 
létalapjának megerősítése, újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra 
állítása, mindezzel a megélhetés biztosítása, a munkahelyek megőrzése és 
a foglalkoztatás növelése 

 a helyi közösségek által megfogalmazott, a helyi adottságokra, 
sajátosságokra, erőforrásokra építő helyi gazdaságfejlesztési programok 
segítése 

 komplex helyi gazdaságfejlesztési programok támogatása, 

 a kulturális örökség érték alapú fejlesztése, bekapcsolása a turizmus 
rendszerébe  

 A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének 
javítása  

 a vidékről történő elvándorlás megállítása,  

 a fiatalok gazdálkodásra, a vidéki élet vállalására, helyben maradásra való 
ösztönzése 

 a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása, területi 
egyenlőtlenségek csökkentése 

 a vidéki életminőség átfogó javítása 

 a vidéki helyi közösségek megerősítése, újjászerveződésének támogatása 

 
Az NVS stratégiai területei 

I. Természeti erőforrások, környezet 

a. természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

b. vidéki környezetminőség javítása 

II. Agrár- és élelmiszergazdaság 

a. föld- és birtokpolitika 

b. fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika 

c. hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 

III. Vidékgazdaság, vidéki közösségek 

a. helyi gazdaságfejlesztés 

b. vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, egészségfejlesztés, életképes 
vidéki települések, helyi közösségek 
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Darányi Ignác Terv: A Nemzeti Vidékstratégia megvalósításának 
keretprogramja 

A Nemzeti Vidékstratégia céljainak eléréséhez, programjainak végrehajtásához 
szükséges eszközöket és intézkedéseket a Darányi Ignác Terv foglalja keretbe. 

Ennek alappillérei, fő intézkedési területei az alábbiak: 

 • a jogszabályi környezet megújítása, életszerűvé tétele; 

 • hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása; 

 • szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása; 

 • uniós és hazai társfinanszírozású programok kidolgozása és indítása; 

 • nemzeti finanszírozású programok kidolgozása és indítása. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Komárom-Esztergom megye következő környezetvédelmi programja előkészítésének 
tervezési környezeti vizsgálata alapján a következők állapíthatók meg: 

A tervezés fő iránymutatásául szolgáló EU és hazai dokumentumok (7. EAP, NKP-4) 
szerkezeti felépítése alapvetően összeegyeztethető a megye jelenlegi 
környezetvédelmi programjának főbb szerkezeti elemeivel. (A hatályban lévő megyei 
környezetvédelmi program alapvetően az NKP-2 alapján készült. Az NKP-3 a 
folytonosság jegyében követte az NKP-2 szerkezetét, bár tartalmában 
(helyzetértékelés a DPSIR rendszer alapján, célrendszer, a horizontális  kérdések 
növekvő szerepe, indikátorkészlet)  jelentősen megújult. Az NKP-4 előrelátható 
jellemzője az elfogadás előtt álló 7. EAP szerkezetének oly módon történő átvétele, 
hogy némiképp koncentráltabb, komplexebb struktúrában, de lényegében tovább viszi 
az NKP-3-ban már szereplő témaköröket (kissé eltérő csoportosítás). 

Az NKP-4-ben az EU és nemzetközi törekvésekkel összhangban hangsúlyos 
témakörként (konkrét célkitűzésekkel) szerepel majd a vízgazdálkodás (VKI 
követelményrendszere, vízvisszatartás); a biológiai sokféleség védelme; a 
levegőtisztaság-védelem; éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; természeti 
erőforrásgazdálkodás / energia / egyéb erőforrás-hatékonyság; zöld gazdaság; 
horizontális integráció).  

Az NKP-4-ben szereplő témakörök (valamint egyes kapcsolódó stratégiák) 
tekintetében ezek kidolgozottsági foka igencsak eltérő (pl. folyamatban van a Nemzeti 
Biodiverzitás Stratégia, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása, 
gyakorlatilag nem elérhetők a hulladékgazdálkodás stratégiai tervezésével összefüggő 
dokumentumok, kidolgozás alatt van a fejlesztéspolitika részletes adatokat is 
megjelenítő dokumentuma).  

A megyei program kidolgozása tekintetében ezért elmondható, hogy a meglévő 
információk ismeretében a leendő program szerkezetének kialakítása, a 
helyzetértékelés elkészítése, az előző program értékelése alapvetően elvégezhető. A 
konkrét célok, megyei kompetenciák tekintetében az NKP-4 tervezésének 
előrehaladása alapján célszerű továbblépni. A prioritásterületek/témák (pl. 
vízgyűjtőgazdálkodás) esetében ugyanakkor mindenképp fontos a megyei érdekek 
meghatározása a további érvényesítés érdekében.  

Az NKP-4 tervezésének alakulásával összefüggő, megyei vonatkozású javaslatokat 
jelen tanulmány aktualizált változata tárgyalja majd.  
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MELLÉKLETEK 

1. Melléklet/1. 

 

1995. évi LIII. törvény 

a környezet védelmének általános szabályairól 

(kivonat) 

A NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 
 

40. § (1) A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az 
Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: 
Program). 

 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI 
 

46. § (2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 

a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal 
egyeztetve megyei környezetvédelmi programot készít a 48/D. §-ban foglaltak szerint, 
amelyet a megyei közgyűlés hagy jóvá; 

b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi 
programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását; 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 
tervezetével kapcsolatban; 

d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását; 
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások 

létrehozására. 
(3) A megyei jogú város tekintetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 

feladatokat az egyeztető bizottság [ÖT 61/A. §] keretében kell ellátni. 
 

A KÖRNYEZETVÉDELEM TERVEZÉSI RENDSZERE 
 

48/A. § (1) Az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és 
értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön 
jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a 
környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó 
környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a 
környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet 
(tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti adottsággal, problémával 
foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell készíteni. 
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(2) A tervezés során 
a) az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű 

környezetvédelmi tervekkel, 
b) a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó 

környezetvédelmi tervével 
össze kell hangolni. 

(3) A környezetvédelmi terv készítőjének az előkészítés során gondoskodnia kell a 
terv széleskörű társadalmi egyeztetéséről. 

48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos 
[40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) 
környezetvédelmi program. 

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb 

hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi 

célokat, valamint környezeti célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen 

a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel 
kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök 

alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 
(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint 

fejlesztési koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek 
kidolgozása, a döntéshozatal és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó 
ágazati tervezés során érvényre kell juttatni. 

(4) A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program 
megújítását, illetve felülvizsgálatát követően - a 48/A. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével - felül kell vizsgálni. 

48/C. § (1) A regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai régióra 
vonatkozóan az érintett megyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális 
környezetvédelmi programot készít. 

(2) A regionális környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 
megvalósítása regionális szinten hatékony és indokolt. 

(3) A regionális környezetvédelmi program végrehajtásáról a regionális fejlesztési 
tanács gondoskodik és a végrehajtásról legalább kétévente tájékoztatja a 40. § (6) 
bekezdésben meghatározott közreműködő szervet. 

(4) A regionális fejlesztési tanács a döntési hatáskörébe utalt támogatásokról szóló 
döntések meghozatalakor elősegíti a programban előirányzott fejlesztések 
támogatását. 

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek 
elérése, illetve megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt. 

(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri 
az azokban foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról 
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legalább kétévente tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő 
szervet. 

(3) A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával 
egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának 
előző évi alakulásáról. 

(4) A megyei területfejlesztési tanács a döntési hatáskörébe utalt támogatásokról 
szóló döntések meghozatalakor elősegíti a környezetvédelmi programban előirányzott 
fejlesztések támogatását. 

48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, 
sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltakon túl - tartalmaznia kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a 
légszennyezéssel, 

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek 
alapján készítendő intézkedési tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 
e) az ivóvízellátással, 
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h) a településihulladék-gazdálkodással, 
i) az energiagazdálkodással, 
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a 

környezetkárosodás csökkentésével 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a 
település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - 
tartalmazhatja 

a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-
egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és 
fenntartható használata érdekében különösen: 

aa) a területhasználattal, 
ab) a földtani képződmények védelmével, 
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 
af) a természet- és tájvédelemmel, 
ag) az épített környezet védelmével, 
ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás 

várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi 

programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. 
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(4) A fővárosi közgyűlés a környezetvédelmi programja végrehajtásáról legalább 
kétévente tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet. 

(5) Települési önkormányzatok - az önálló települési környezetvédelmi program 
mellett vagy helyett - közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. 

48/F. § (1) A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét 
az illetékes 

a) környezetvédelmi hatóságnak, 
b) ingatlanügyi hatóságnak és 
c) egészségügyi államigazgatási szervnek 

véleményezésre megküldi. 
(2) A környezetvédelmi hatóság a véleményezésbe bevonja az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szerveket, a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, valamint a természetvédelmi, vízügyi 
hatósági feladatokat ellátó külön szerveket, akik 30 napon belül tájékoztatják 
véleményükről a hatóságot. 

(3) A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1) 
bekezdésben meghatározott szerveken túl - az illetékes megyei önkormányzatnak, a 
megyei környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési 
konzultációs fórumnak is meg kell küldeni véleményezésre. 

(4) A véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják 
a környezetvédelmi program kidolgozóját. 

(5) Az elfogadott területi környezetvédelmi programot meg kell küldeni a program 
tervezetét véleményezőknek. Az elfogadott regionális és a megyei környezetvédelmi 
programot a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szerv részére is meg 
kell küldeni tájékoztatásul. 

(6) A területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot 
rendszeres időközönként tájékoztatni kell. 
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1. Melléklet/2. 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 
 

(kivonat) 
 
 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai 
közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, 
kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. 

 
ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az 

általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. 
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás 

döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet 
jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi 
közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. 
Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 
kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a 
saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal 
kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban 
rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. 

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú 
városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak 
egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. 

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, 
figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő 
adottságait, különösen 

a) a gazdasági teljesítőképességet; 
b) a lakosságszámot; 
c) a közigazgatási terület nagyságát. 
(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és 

hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági 
feltételeket. 

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési 
önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak 
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egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, 
ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül 

képes ellátni. 
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete 

- a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - 
rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett 
időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt 
feltételek meglétét a kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek 
bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy 
megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja 
a döntést követő év január 1. napja. 

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi 
költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 

való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 

valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program - 1. Tervezési környezet vizsgálata 

 

Projektszám: 1057  44 
Fájl: KEM_KVP_III_1_tervezesi_kornyezet 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 
 

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
 

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 
koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a 
közgyűlés. 

(2) 
(3) A megyei közgyűlés elnöke - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a 

jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. 
(4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket 

az (1)-(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
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1. Melléklet/3. 

 

A Kormány 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelete 

a kormányzati stratégiai irányításról 

 

I. FEJEZET 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. § Ez a rendelet a stratégiai tervdokumentumok előkészítésére, társadalmi 
véleményezésére, elfogadására,közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére, 
valamint előzetes, közbenső és utólagos értékelésére, továbbá felülvizsgálatára 
vonatkozó követelményeket határozza meg. 
 
1. A rendelet hatálya 
 
2. § A kormányzati stratégiai irányítás megvalósítása során a stratégiai 
tervdokumentumokat az e rendeletben meghatározott elnevezéssel, tartalommal és 
eljárásrend szerint kell előkészíteni, elfogadni, valamint végrehajtani. 
3. § A rendelet hatálya 
a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott központi államigazgatási szervek közül 
aa) a Kormányra, 
ab) a minisztériumokra, 
ac) a kormányhivatalokra, 
ad) a központi hivatalokra és 
ae) a rendvédelmi szervekre; valamint 
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra 
terjed ki. 
4. § (1) Ha törvény vagy az Országgyűlés normatív határozata alapján valamely 
stratégia, program vagy egyéb hasonlótartalmú dokumentum elkészítése az e rendelet 
hatálya alá tartozó szerv feladata, akkor a stratégia, program vagy egyéb hasonló 
tartalmú dokumentum előkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, 
közzétételére,megvalósítására, nyomon követésére és értékelésére, valamint 
felülvizsgálatára is az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni a 
törvényben vagy normatív határozatban foglaltakkal összhangban. 
(2) Ha Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételéből 
fakadóan, továbbá nemzetközi szerződés vagy egyéb nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján valamely stratégia, program vagy egyéb hasonló tartalmú dokumentum 
elkészítése az e rendelet hatálya alá tartozó szerv feladata, akkor a stratégiai 
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tervdokumentum előkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, 
közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére és 
értékelésére, valamint felülvizsgálatára is az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni a Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételéből 
fakadó vagy nemzetközi jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges eltérésekkel. 
 
2. A kormányzati stratégiai irányításra vonatkozó alapelvek 
 
6. § (1) A kormányzati stratégiai irányítás keretében biztosítani kell – a kormányzati 
tevékenység kiszámítható, előre programozott megvalósulása érdekében – a stratégiai 
tervdokumentumok és a kapcsolódó kormányzati intézkedések összhangját. 
(2) A kormányzati stratégiai irányítás a stratégiai tervdokumentumok előkészítésének, 
elfogadásának és megvalósításának, a stratégiai tervdokumentumok elfogadását 
követően a nyomon követésnek és értékelésnek,valamint a felülvizsgálatnak az e 
rendeletben meghatározott eljárásrend alapján ismétlődő tevékenységeire épül. 
(3) A hosszú távú, a középtávú és a rövid távú stratégiai tervdokumentumokat úgy 
kell kialakítani, hogy – a 8. §(1) bekezdésben meghatározott sorrendre is figyelemmel 
– a rövidebb időtávot felölelő stratégiai tervdokumentuma hosszabb időtávra szóló 
stratégiai tervdokumentummal összhangban legyen. 
(4) A stratégiai tervdokumentumoknak és azok megvalósításának illeszkedniük kell az 
összkormányzati célkitűzésekhez. 
(5) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott stratégiákat, programokat vagy egyéb 
hasonló tartalmú dokumentumokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a nemzeti érdekek 
és nemzetpolitikai célok érvényesítését szolgálják. 
(6) A stratégiai tervdokumentumok előkészítésénél figyelemmel kell lenni a területi 
adottságokra, továbbá kidolgozásuk során érvényesíteni kell a területi és területi 
felzárkózási szempontokat. 
(7) A kormányzati stratégiai irányítást egyszerűen és átláthatóan kell kialakítani és 
működtetni. 
(8) A kormányzati stratégiai irányítás során támaszkodni kell a nem állami 
szereplőknél felhalmozódott tudásra és tapasztalatokra. 
(9) A stratégiai tervdokumentumok előkészítése, elfogadása és megvalósítása során 
biztosítani kell, hogy a) a stratégiai tervdokumentumban foglaltak megvalósíthatóak 
legyenek; 
b) a megvalósítás pénzügyi háttere adott legyen, valamint a pénzügyi ráfordítások 
arányban álljanak az elérni kívánteredményekkel; 
c) az eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntarthatóak 
legyenek; 
d) az érintett szakpolitikai területre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó stratégiai 
tervdokumentumok egymásra épülő rendszert alkossanak, valamint illeszkedjenek az 
összkormányzati célkitűzésekhez és a más szakpolitikai területekre vonatkozó 
stratégiai tervdokumentumokhoz; 
e) a stratégiai tervdokumentum releváns és megalapozott adatokra, információkra 
épüljön, a benne szereplő célokhoz mutatók legyenek rendelve, továbbá jelenjenek 
meg benne a nemzetpolitikai, az európai uniós és nemzetközi összefüggések. 
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II. FEJEZET 
A KORMÁNYZATI STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS RENDJE 
 
4. A stratégiai tervdokumentumokra vonatkozó általános szabályok 
 
8. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a stratégiai 
tervdokumentumok közül az alábbi felsorolásban később szereplő nem lehet ellentétes 
a korábban szereplő stratégiai tervdokumentumban meghatározott célkitűzéssel, 
intézkedéssel: 
a) nemzeti középtávú stratégia; 
b) miniszteri program; 
c) szakpolitikai stratégia; 
d) szakpolitikai program; 
e) intézményi stratégia; 
f) intézményi munkaterv. 
(2) A stratégiai tervdokumentum előkészítése során az előkészítéséért felelősnek 
biztosítania kell, hogy az előkészítendő stratégiai tervdokumentum összhangban 
legyen az érintett szakpolitikai területre vonatkozó és a tartalmilag vele összefüggő 
stratégiai tervdokumentumokkal. Erről a stratégiai tervdokumentumban tájékoztatást 
kell adni. 
 
 
5. A stratégiai tervdokumentumok előkészítésének és elfogadásának 
kötelezettsége 
 
11. § (1) A III. Fejezetben megállapított felelősségi rend szerint kell előkészíteni az e 
rendeletben megállapított tartalmi elemeket tartalmazó 
a) országelőrejelzést; 
b) nemzeti középtávú stratégiát; 
c) miniszteri programot és 
d) intézményi munkatervet [a továbbiakban az a)–d) pont együtt: kötelezően 
előkészítendő stratégiai 
tervdokumentumok]. 
(2) A IV. Fejezetben megállapított felelősségi rend szerint a stratégiai 
tervdokumentum elfogadására jogosult döntése 
alapján lehet előkészíteni és elfogadni az e rendeletben megállapított tartalmi 
elemeket tartalmazó 
a) hosszú távú koncepciót; 
b) fehér könyvet; 
c) szakpolitikai stratégiát; 
d) szakpolitikai programot és 
e) intézményi stratégiát [a továbbiakban az a)–e) pont együtt: nem kötelezően 
előkészítendő stratégiai 
tervdokumentumok]. 
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6. Az államháztartással kapcsolatos stratégiaalkotással való összhang 
biztosítása 
 
12. § (1) A nemzeti középtávú stratégia, a szakpolitikai stratégia, a miniszteri 
program és az intézményi stratégia tervezete csakakkorterjeszthető az elfogadására 
jogosult elé, ha az tartalmazza a megvalósítását bemutató finanszírozási tervet 
annak ütemezésével együtt. 
(2) A szakpolitikai program tervezete csak akkor terjeszthető az elfogadására jogosult 
elé, ha 
a) az tartalmazza a megvalósítását bemutató finanszírozási tervet annak 
ütemezésével együtt; és 
b) bemutatja, hogy a megvalósítás első évéhez szükséges pénzügyi erőforrások 
rendelkezésre állnak. 
 
8. A tervezetek társadalmi véleményezése 
 
15. § (1) Ha e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt 
előírja, az előkészítés során biztosítani kell,hogy a tervezetet a nem állami szereplők is 
megismerhessék és kifejthessék azzal kapcsolatban a véleményüket(a továbbiakban: 
társadalmi véleményezés). 
(2) A minősített adatot tartalmazó tervezetet nem kell társadalmi véleményezésre 
bocsátani. 
(3) A társadalmi véleményezésre bocsátás, annak lefolytatása, a beérkezett 
vélemények feldolgozása és a véleményekről készült összefoglaló elkészítése a 
stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős feladata. 
16. § (1) A társadalmi véleményezés keretében a tervezetet a jogszabálytervezetek és 
szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott összkormányzati portálon (a 
továbbiakban: honlap) közzé kell tenni és biztosítani kell, hogy bárki digitális 
formában véleményezhesse azt. 
(2) A közzététel során a tervezetet a honlapon bárki számára korlátozástól mentesen 
és díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 
(3) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról 
eltávolítani. 
17. § (1) A tervezetet a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással 
egyidejűleg úgy kell közzétenni, hogy a tervezetcéljához és hatálybalépéséhez 
igazodóan megfelelőidő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a 
vélemények kifejtéséhez, továbbá a stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős 
miniszternek arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben 
mérlegelhesse. 
(2) A véleményezési időtartam nem lehet kevesebb tizenöt napnál. 
18. § A stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős mérlegeli a beérkezett 
véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás 
indokairól összefoglalót készít, amelyet a stratégiai tervdokumentum elfogadását 
követően legkésőbb hatvan napon belül a honlapon közzé kell tenni. A stratégiai 
tervdokumentum előkészítéséért felelőst külön válaszadási kötelezettség nem terheli 
az egyes véleményekkel kapcsolatban. 
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19. § (1) A stratégiai tervdokumentum előkészítésé értfelelős a 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott véleményezési formán kívül az általa felkért nem állami 
szereplőkkel folytatott egyeztetést is kezdeményezhet a tervezettel kapcsolatban. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyeztetésről összefoglalót kell készíteni, amelyet a 
honlapon az egyeztetést követő harminc napon belül közzé kell tenni. Az 
összefoglalónak tartalmaznia kell az egyeztetésen részt vevő nem állami szereplők 
által képviselt álláspontokat. 
 
9. A stratégiai tervdokumentumok nyomon követése, értékelése, 
felülvizsgálata 
 
20. § (1) A stratégiai tervdokumentum elfogadását követően gondoskodni kell a 
nyomon követéséről. 
(2) A nyomon követés során az egységes módszertani elveknek megfelelő, a stratégiai 
tervdokumentumban meghatározott nyomon követési rendszerben és mutatók alapján 
kell végezni az adat- és információgyűjtést,valamint ezek elemzését. 
(3) A nyomon követés a stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős feladata. 
(4) A nyomon követés során a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosultat a 
stratégiai tervdokumentumban meghatározott rendszerességgel, ennek hiányában 
évente kell a megvalósulásról beszámolóban tájékoztatni. 
(5) A beszámolónak tartalmaznia kell: 
a) a stratégiai tervdokumentumban szereplő célok és eredmények megvalósulásának 
mértékét, 
b) a stratégiai tervdokumentum megvalósulása érdekében tett intézkedéseket és a 
felhasznált erőforrásokat, 
c) terv-tény elemzést és az eltérés okait, valamint 
d) az eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési tervet. 
21. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a stratégiai 
tervdokumentum elfogadására jogosult a stratégiai tervdokumentum előkészítéséről 
szóló döntésben határozza meg a stratégiai tervdokumentum előkészítése és 
megvalósítása során alkalmazandó értékelést. 
(2) Az értékelés folyamatáról és annak eredményéről beszámolót kell készíteni, amit 
meg kell küldeni a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosultnak. 
(3) Ha a stratégiai tervdokumentum elfogadására jogosult eltérően nem dönt, az 
értékelésről szóló beszámolót a stratégiai tervdokumentum előkészítéséért felelős 
szerv készíti el. Az értékelésről szóló beszámoló elfogadási folyamatában nem vehet 
részt olyan személy, aki a stratégiai tervdokumentum előkészítésében vagy 
megvalósításában részt vesz vagy részt vett. 
(4) Közbenső értékelést akkor kell végezni, ha 
a) e rendelet az adott stratégiai tervdokumentummal kapcsolatban ezt előírja, vagy 
b) az elfogadott stratégiai tervdokumentum 
ba) időtávja legalább 6 év, vagy 
bb) megvalósítására legalább ötvenmilliárd forintot meghaladó erőforrás-igényt 
irányoz elő. 
(5) Közbenső értékelést – a 26. § (5) bekezdés kivételével – a stratégiai 
tervdokumentumban foglalt időpontban, ennek hiányában a megvalósítás tervezett 
időtávjának felénél kell elkészíteni. 
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(6) Közbenső értékelést nem kell elvégezni az intézményi munkatervre és az 
intézményi stratégiára. 
(7) Utólagos értékelést akkor kell végezni, ha e rendelet az adott stratégiai 
tervdokumentummal kapcsolatban ezt előírja. 
22. § (1) A stratégiai tervdokumentumok nyomon követése és értékelése során 
készített beszámolókat meg kell küldeni 
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek. 
(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter különösen indokolt 
esetben egy adott stratégiai 
tervdokumentum 
a) nyomon követésénél soron kívüli beszámoló elkészítését is kérheti a beszámoló 
elkészítéséért felelőstől; valamint 
b) esetében a 21. §-ban meghatározottaktól eltérő közbenső vagy utólagos értékelés 
elkészítését is elrendelheti. 
23. § (1) Ha a nyomon követés vagy a közbenső értékelés alapján a nyomon követést 
végző vagy az értékelést végző azt 
állapítja meg, hogy a stratégiai tervdokumentumban kitűzött célok megvalósítása 
másként nem érhető el, javaslatot 
tesz a stratégiai tervdokumentum felülvizsgálatára és módosítására. 
(2) Ha a 8. § (1) bekezdésben megállapított felsorolásban korábban szereplő stratégiai 
tervdokumentum az 
(1) bekezdésben meghatározottak alapján vagy a miniszteri program a 29. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetben 
érdemben módosul, akkor a nyomon követést végző javaslatot tesz a módosuló 
stratégiai tervdokumentumhoz 
kapcsolódó, a felsorolásban később szereplő stratégiai tervdokumentum 
felülvizsgálatára és módosítására. 
(3) A felülvizsgálat keretében a stratégiai tervdokumentum módosítására az jogosult, 
aki a stratégiai tervdokumentum 
elfogadására e rendelet alapján jogosult. 
 
10. A stratégiai tervdokumentum lezárása 
 
24. § A stratégiai tervdokumentum lezártnak tekintendő 
a) a tervezett időtáv lejártát követően az utólagos értékelésről szóló beszámoló vagy a 
nyomon követés keretében készített utolsó beszámoló elfogadásával; vagy 
b) a tervezett időtáv lejártát megelőzően az elfogadásra jogosult lezárásról szóló 
döntésével és a közbensőértékelésről szóló beszámoló vagy a nyomon követés 
keretében készített utolsó beszámoló elfogadásával. 
 
11. A stratégiai tervdokumentumokkal kapcsolatos közérdekű adatok 
közzététele 
 
25. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szervek a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel a kormányzati stratégiai irányításhoz kapcsolódó, az 1. melléklet szerinti 
különös közzétételi listában meghatározott adatokat az1. mellékletben foglaltak 
szerint közzéteszik. 
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(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdése alapján a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelősminiszter és a polgári 
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter által kiadott miniszteri 
rendeletben foglaltak szerint teszik közzé a kormányzati stratégiai irányításhoz 
kapcsolódó adatokat. 
 
III. FEJEZET 
AZ EGYES KÖTELEZŐEN ELŐKÉSZÍTENDŐ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
12. Az országelőrejelzés 
 
26. § (1) Az országelőrejelzés olyan, tudományos, szakmai szempontból elismert 
személyekből álló bizottság által kidolgozott hosszú távú stratégiai tervdokumentum, 
amely tartalmazza: 
a) a tervezett időtávon belül a Magyarországot érintő külső hatások és kockázatok, 
valamint a belső kihívások és fejlődési lehetőségek előrejelzését és azonosítását; 
b) a tényekkel, illetve tudományos eredményekkel megalapozottan értékelhető és 
valószínűsíthető társadalmi, 
gazdasági, kulturális, környezeti folyamatok és hatások elemzését, valamint 
c) az átfogó fejlődési irányvonalak, trendek és lehetséges jövőbeni forgatókönyvek 
elemzését. 
(2) Az országelőrejelzés előkészítéséről a Kormány dönt. A döntés tartalmazza az 
előkészítésért felelős miniszter, illetve 
kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos kijelölését és a nyilvánosságra hozatal 
határidejét és eljárását. 
(3) Az országelőrejelzés tervezetére is alkalmazni kell a 15–19. §-ban foglalt 
rendelkezéseket azzal, hogy a társadalmi véleményezéssel összefüggő feladatokról az 
előkészítéséért felelős gondoskodik. 
(4) Az országelőrejelzés nyilvánosságra hozataláról az előkészítéséért felelős 
gondoskodik. 
(5) Az országelőrejelzés közbenső értékelését a nyilvánosságra hozatalától számítva 
négyévente el kell végezni. 
 
13. A nemzeti középtávú stratégia 
 
27. § (1) A nemzeti középtávú stratégia olyan átfogó, horizontális megközelítésű 
társadalmi, gazdasági, környezeti célrendszert leíró, a célok elérését bemutató, 
középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza 
a) az átfogó társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzést; 
b) a jövőképet és az érintett közpolitikai célkitűzések meghatározását; 
c) a beavatkozási területek és eszközök beazonosítását; 
d) a beavatkozások pénzügyi hátterének meghatározását és 
e) a megvalósítás alapelveit. 
(2) Nemzeti középtávú stratégia előkészítéséért vagy az előkészítés összehangolásáért 
a kijelölt miniszter, illetve 
kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos felel. 
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(3) Nemzeti középtávú stratégiát a Kormány fogad el. 
(4) A nemzeti középtávú stratégia 
a) esetében előzetes értékelést kell végezni; 
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint 
c) megvalósítását követő egy éven belül róla utólagos értékelést kell készíteni. 
 
14. A miniszteri program 
 
28. § A miniszteri program az összkormányzati célkitűzések érvényesítését szolgáló, a 
miniszter vezetése alatt állóminisztérium által megvalósítandó középtávú feladatokat 
meghatározó, a miniszterelnök megbízatásának idejére szóló stratégiai 
tervdokumentum, amely tartalmazza 
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekre vonatkozó 
jövőképet és célokat; 
b) a minisztériumra vonatkozó intézményi stratégiát és 
c) a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási és egyéb 
szervekre vonatkozó működési és 
fejlesztési célokat. 
29. § (1) Az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulását követően megalakuló 
Kormány esetében a miniszteri 
programot a Kormány megalakulását követő kettőszáztíz napon belül kell elfogadni. 
(2) Ha a minisztert az (1) bekezdésen kívüli esetben nevezik ki, az újonnan kinevezett 
miniszter az elfogadott miniszteri 
program módosítását vagy új miniszteri program elfogadását a hivatalba lépését 
követő hatvan napon belül kezdeményezheti. Ebben az esetben a kezdeményezést 
követő hatvan napon belül kell elfogadni a módosított vagy az új miniszteri programot. 
(3) A miniszteri programot, illetve annak módosítását a miniszter a Kormány 
jóváhagyását követően teszi közé. 
(4) A 28. § c) pontja nem alkalmazandó a fővárosi és megyei kormányhivatal 
szakigazgatási szerveire a szakigazgatási 
szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program tekintetében. A fővárosi 
és megyei kormányhivatalra és annak szakigazgatási szerveire vonatkozó működési és 
fejlesztési célokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elfogadott 
miniszteri program tartalmazza. 
 
15. Az intézményi munkaterv 
 
30. § Az intézményi munkaterv egy naptári évre szóló intézkedési és erőforrás-
felhasználási rövid távú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza 
a) az adott időszakra vonatkozó szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket; 
b) az a) pontban foglaltak teljesítési határidőit; 
c) az a) pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, szakmai és 
szervezeti feltételeket; valamint 
d) az a)–c) pontokban foglaltak teljesítéséért felelősök meghatározását. 
31. § A minisztériumra vonatkozó intézményi munkaterv 
a) előkészítéséért és az elfogadását követően az abban foglaltak teljesülésének 
nyomon követéséért a minisztériumszervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott állami vezető felel; 
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b) a tárgyévet követő első naptári évre vonatkozó előretekintést is tartalmaz, melyben 
a tárgyévből áthúzódó, vagy a már ismert, de csak a tárgyévet követő időszakban 
megkezdődő programokat és intézkedéseket be kell mutatnia 30. § b) és d) 
pontokban foglaltak szerint; 
c) az adott minisztériumot vezető miniszter fogadja el; 
d) elfogadását követően a minisztérium belső honlapján elérhetővé kell tenni; 
valamint 
e) nyomon követése során készített beszámolót a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős miniszternek 
a tárgyévet követő január 15-ig meg kell küldeni. 
32. § (1) A 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott 
szervekre vonatkozó intézményi munkatervet 
a) a szerv vezetője készíti elő, és azt a tárgyév január 15-ig az irányító vagy felügyelő 
miniszternek megküldi; 
b) a szervet irányító vagy felügyelő miniszter a tárgyév február 15-ig fogadja el; 
valamint 
c) elfogadását követően az adott szerv munkatársai számára elérhetővé kell tenni. 
(2) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi 
munkatervét a felügyeletet ellátó miniszter előterjesztésére a Kormány fogadja el. 
 
IV. FEJEZET 
AZ EGYES NEM KÖTELEZŐEN ELŐKÉSZÍTENDŐ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA 
VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 
 
16. A hosszú távú koncepció 
 
33. § (1) A hosszú távú koncepció egy adott szakpolitikai területről készült részletes 
hosszú távú stratégiai tervdokumentum,amely 
a) azonosítja a szakpolitikai területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat; 
b) meghatározza a jövőképet és 
c) a jövőképen alapuló kiemelt célokat, valamint 
d) a beavatkozási irányokat, kockázatokat és a fontosabb eszközöket. 
(2) A hosszú távú koncepció 
a) előkészítésének megkezdéséről, majd elfogadásáról a Kormány dönt; 
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint 
c) megvalósítását követő egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni. 
 
17. A fehér könyv 
 
34. § (1) A fehér könyv egy szakpolitikai területről készített átfogó, más stratégiai 
tervdokumentum megalapozását szolgáló rövid- vagy középtávú stratégiai 
tervdokumentum, amely 
a) azonosítja az adott szakpolitikai területhez köthető legfontosabb, kormányzati 
lépéseket igénylő problémákat; 
b) bemutatja az adott szakpolitikai területen elérendő rövid- vagy középtávú 
célkitűzéseket és 
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c) konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetőségeket vázol fel, beavatkozási 
módokra tesz javaslatot. 
(2) A fehér könyv 
a) előkészítéséről, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelős miniszter 
dönt és 
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani. 
 
18. A szakpolitikai stratégia 
 
35. § (1) A szakpolitikai stratégia egy adott szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép 
elérésének középtávú stratégiai tervdokumentuma, amely tartalmazza 
a) az adott szakpolitikai terület részletes helyzetelemzését és helyzetértékelését; 
b) az adott szakpolitikai területen megvalósítandó mérhető célokat; 
c) a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek pontos meghatározását; 
d) a szükséges beavatkozások személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti 
feltételeit, valamint 
e) a megvalósítás, a nyomon követés és az értékelés alapelveit és rendszerét. 
(2) A szakpolitikai stratégia 
a) előkészítésének megkezdéséről, majd elfogadásáról a Kormány dönt; 
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint 
c) megvalósítását követő egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni. 
 
19. A szakpolitikai program 
 
36. § (1) A szakpolitikai program rövid távú, a vonatkozó stratégiák megvalósítására 
fókuszáló stratégiai tervdokumentum,amely tartalmazza: 
a) a vonatkozó stratégiákban kijelölt, mérhető célokat, 
b) ezek eléréséhez szükséges beavatkozásokat és azok részletes meghatározását, 
c) a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti 
feltételeket, 
d) a feladatok megvalósítására megállapított határidőket és felelősöket [c) és d) pont 
együttesen: cselekvési terv], 
e) a nyomon követés és az értékelés alapelveit és ezek részletes tervét. 
(2) A szakpolitikai program 
a) előkészítéséről, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelős miniszter 
dönt, 
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani, valamint 
c) a megvalósítását követően fél éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni. 
(3) Vonatkozó, elfogadott szakpolitikai stratégia hiányában a szakpolitikai programnak 
az (1) bekezdésben foglaltakon túltartalmaznia kell helyzetelemzést és mérhető 
célokat. 
 
20. Az intézményi stratégia 
 
37. § (1) Az intézményi stratégia a 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) 
pontjában meghatározott szervre vonatkozószakmai és szervezeti feladatokat 
megfogalmazó középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza 
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a) a szervre vonatkozó mérhető működési és fejlesztési célokat és az ezek alapján az 
elvégzendő feladatokat; 
b) többszintű közigazgatási szerv esetén az alacsonyabb szintű szervek működési és 
fejlesztési céljait; 
c) az a) és b) pontban meghatározottak megvalósítását szolgáló beavatkozások 
célterületeit és ezek eszközeit; 
d) a szükséges költségvetési források meghatározását és ütemezését; valamint 
e) a nyomon követés elvégzéséért felelős szerv, szervezeti egység vagy személy 
meghatározását. 
(2) Az intézményi stratégiát minisztérium esetében a miniszteri program tartalmazza. 
(3) Az intézményi stratégia 
a) előkészítéséről az adott szakpolitikai területért felelős miniszter dönt, az 
előkészítésért az adott szerv vezetője felel; valamint 
b) elfogadásáról a szervet irányító vagy felügyelő miniszter dönt. 
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a hivatalra és a szakigazgatási 
szervekre vonatkozó intézményi stratégiát a kormánymegbízott készíti elő. A fővárosi 
és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveire vonatkozószakmai célkitűzéseket a 
szakigazgatási szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program 
tartalmazza. 
(5) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi 
stratégiáját a felügyeletet ellátó miniszter előterjesztésére a Kormány fogadja el. 
 
21. Zöld könyv 
 
38. § A zöld könyv valamely más stratégiai tervdokumentum előkészítése érdekében 
készített vitaindító, kötetlenstruktúrájú és tartalmi elemeket tartalmazó, középtávú 
stratégiai tervdokumentum. A zöld könyv felhívja a figyelmet valamely ágazat, 
szakpolitikai terület legfontosabb megoldatlan kérdéseire és kezdeményezi, hogy az 
érintett szervek 
a kérdésekkel a kormányzati stratégiai irányítás keretein belül foglalkozzanak. 
 


