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1. A területi hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálat kidolgozási 

folyamatának ismertetése 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a 2021-27 fejlesztési időszakra vonatkozó 

Területfejlesztési Programjának területi és környezeti hatásvizsgálatát egy dokumentum keretében 

kívánta elkészíttetni a vonatkozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

figyelembevételével. Jelen dokumentum a területi, társadalmi, gazdasági és környezeti 

hatásvizsgálatot egyesíti a társadalmasítás során közzétett tematikának és az arra érkezett 

észrevételeknek megfelelő felépítésben.  

1.1. Az előzmények ismertetése 

A létrehozás szükségessége 

Az Európai Unió Tanácsa 2020 év végén fogadta el az EU 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretét (MFF) megállapító rendeletet. A rendelet 2018-as árakon számítva 1.074,3 milliárd 

euró összegű hosszú távú költségvetést irányoz elő az EU27-ek számára, mely összeg az Európai 

Fejlesztési Alap integrálásával együtt értendő. Ez a keret – a 750 milliárd euró keretösszegű Next 

Generation EU helyreállítási eszközzel együttesen – minden eddigit meghaladó mértékű, 1,8 billió euró 

támogatás nyújtását teszi lehetővé az EU számára az elkövetkező évek folyamán. A támogatások 

egyrészt a COVID-19 világjárványból való kilábalást, másrészt a különböző szakpolitikai területek 

kiemelt hosszú távú uniós célkitűzéseinek megvalósítását célozzák.1 

A területi fejlődést, az európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, a Kohéziós Alap 

és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, illetve az Európai Területi Együttműködés (ETE) 

program-dokumentumok jelenleg is kialakítás és egyeztetés alatt állnak.  

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjainak (továbbiakban 

Program) létrehozását a 2021-2027-es Európai Uniós programozási időszak forrásallokációs tervezése 

teszi szükségessé. A megye által kijelölt fejlesztési célok, programok és intézkedések nyújtanak alapot 

a tagállami szintű operatív programok – kiemelten a TOP PLUSZ –, Partnerségi Szerződés 

megalkotásához.  

 

1 Forrás: www.consilium.europa.eu/hu/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/  

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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A Program tervhierarchiába való illeszkedése 

A Program elsődlegesen az elkészült Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció 

(továbbiakban Koncepció) és az azt megelőző Helyzetfeltárás által meghatározott területfejlesztési 

irányokhoz, fejlesztési célrendszerhez, illetve tematikus fejlesztési célokhoz kapcsolódik. A Program az 

egyes prioritásokhoz kapcsolódóan nem csak a Koncepció szerinti célrendszerhez való illeszkedést, 

annak végrehajtásának intézkedési és ütemezési tervét jeleníti meg, hanem bemutatja finanszírozási 

hátterét az egyes 2021-2027-es időszakra tervezett Operatív Programstruktúra, egyéb hazai és 

közvetlen brüsszeli irányítású programok releváns pontjainak hivatkozásával. Emellett fontos feladata 

a Programnak, hogy az egyes intézkedésekhez kapcsolódó projektcsomagokhoz a potenciális 

kedvezményezett és finanszírozási forrásmegjelölés mellett a legtöbb esetben eredmény és 

outputindikátorokat is megfogalmazzon.  

A Program esetén elsődleges szempont, hogy annak prioritásai koherensek legyenek a két országos 

szintű terület- és településfejlesztési dokumentumokkal, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióval (OFTK) és az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT). Emellett a településfejlesztés és 

a településrendezés közötti szoros kapcsolat biztosítása okán a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Területrendezési Tervvel való összhang megteremtése is kiemelkedően fontos.  

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján a Program egy tervhierarchia része, melynek további elemei 

még a megyei területfejlesztési koncepció, területrendezési tervek, illetve az Integrált Területi 

Program. Az „1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről” alapján ezen 

dokumentumok az alábbiak szerint definiálhatóak:  

- területfejlesztési koncepció: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó 

és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési 

céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat 

biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. A 

koncepció megalapozásához önálló dokumentumként kerül megalkotásra egy helyzetelemzés; 

- területfejlesztési program: a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú 

cselekvési terv. A Program egy Stratégiai és egy Operatív részprogramból áll; 

- területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó 

és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú 

távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-
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infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, 

optimális hosszú távú területi szerkezetét; 

További területfejlesztési szempontból fontos dokumentum Integrált Területi Program (továbbiakban 

ITP). Az ITP létjogosultságát az adja, a forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé 

válik egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, 

amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP+ forráskeretek felhasználásának 

szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2021-2027-es költségvetési időszakra 

vonatkozóan. Az Integrált Területi Program a területfejlesztési koncepció irányvonalaira és a 

területfejlesztési program beavatkozásaira épít.  

A területfejlesztési koncepciót és programot, valamint a területrendezési tervet együttesen területi 

terveknek nevezik. A területi tervek egymásra épülve határozzák meg a megye területfejlesztési 

jövőképét, céljait, az azok megvalósításához szükséges cselekvési irányokat, beavatkozásokat. A 

megfogalmazott beavatkozások a kialakuló operatív programokból kerülnek finanszírozásra, ezáltal 

rendkívül fontos, hogy azok véglegesítéséhez a megye fejlesztési igényei is megfogalmazásra 

kerüljenek.  

A területi tervek kialakításának folyamata 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-a szerint a megyei 

önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági 

szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: 

a) az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a megyei jogú 

városok önkormányzatainak bevonásával - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei 

területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 

területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot; 

b) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési 

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési 

stratégia kidolgozásában;  

c) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.  

A megyei önkormányzat fontos feladata továbbá, hogy dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források 

felhasználásáról. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 7 

 

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programjainak elkészítése az alábbiak szerint történt: 

1. Helyzetfeltáró tanulmány készült a megye társadalmi, gazdasági és környezeti állapotáról. A 

dokumentum célja, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei területfejlesztési 

koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési program kidolgozásának. A 

helyzetfeltárás során két szempontot kell figyelembe venni, egyrészt, hogy a tematikus 

célkitűzések figyelembevételével az kellő alapot adjon a programok kidolgozására, másrészt 

beazonosíthatók legyenek olyan területek, helyszínek, ahol komplex, több alapból 

finanszírozható programok valósíthatóak meg. A tanulmány 2021.03.08-án készült el, majd 

került fel a megye honlapjára2; 

2. A Koncepció elkészítése, mely kialakításának részét képezte a társadalmi egyeztetés, illetve 

területi és környezeti hatásvizsgálat eredményeinek beépítése;  

3. A Programok első verziójának elkészítése és megjelenítése a megyei önkormányzat honlapján 

(2021.05.24-i megjelenés), illetve annak átadása a Területi és környezeti hatásvizsgálat 

(továbbiakban Hatásvizsgálat) készítőinek; 

4. Területi és (stratégiai) környezeti hatásvizsgálat készítése a Programok kapcsán. A 

Hatásvizsgálat tematikája szintén megjelenítésre került a megyei önkormányzat honlapján 

2021.03.12-én, ezáltal lehetőség nyílt a vizsgálat fejezetinek, szerkezetének észrevételezésére, 

javaslatok megfogalmazására. A tematikához kapcsolódó észrevételeket a Hatásvizsgálat 

készítői figyelembe vették jelen dokumentum készítése során;  

5. A Hatásvizsgálat észrevételeinek beépítése a Programokba, majd a Programok és a 

Hatásvizsgálat közös részvétele a közigazgatási és társadalmi egyeztetésen. Az egyeztetések 

során felmerült vélemények, észrevételek beépítését követően a Megyei Közgyűlés dönt a 

Programok elfogadásáról.  

1.2. A tervezési folyamathoz való kapcsolódás 

A Programok megalkotásának és elfogadásának lépéseit két kormányhatározat szabályozza:  

- A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 

és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól; 

 

2 www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html  

http://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
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- A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról. 

A két kormányrendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében jelen területi és környezeti 

hatásvizsgálat (továbbiakban Hatásvizsgálat) kettős módszertant kell, hogy kövessen, az alábbiak 

szerint.  

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet által meghatározott területi hatásvizsgálat  

A hivatkozott kormányrendelet „A területi tervek tartalmi követelményei” fejezete és a mellékletek 

tartalmazzák a Programok szükséges elemeit, melynek része egy környezeti, társadalmi és gazdasági 

hatásvizsgálat készítése. A Programok hatásvizsgálatához kapcsolódó tematika a 218/2009. (X.6.) 

kormányrendelet 9. és 9/A mellékletekben foglaltak szerint került kialakításra, jellemzően azok 

társadalmi és gazdasági területeire fókuszál.  

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról. 

A Programok a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó dokumentumok, így a rendelet 

szerinti stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása is szükségessé válik, a Hatásvizsgálatnak a 

kormányrendelet követelményeinek is meg kell, hogy feleljen. Ekképp a hatásvizsgálat tematikája a 

hivatkozott rendelet, különösképpen annak 4. melléklete alapján került kialakításra, mely kapcsán 

jellemzően a környezeti aspektusokra fókuszál.  

A területi és környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata  

A Hatásvizsgálat legelső lépéseként a két jelzett kormányrendelet alapján a vizsgálatot végző 

elkészítette a Hatásvizsgálat tematikáját, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

véleményezett, majd a tervezetet a honlapján megosztotta. A tematikát illető észrevételek beépítésre 

kerültek a Hatásvizsgálatba, az a véglegezett szerkezet nyomán valósult meg.  

A Hatásvizsgálat során az elfogadott tematika fejezetek témaköreinek megfelelően kerültek elemzésre 

a Programok prioritásai, az azokhoz rendelt intézkedések és projektcsomagok aszerint, hogy az milyen 

közvetlen vagy közvetett hatást fejt ki az egyes (környezeti, társadalmi vagy gazdasági) hatásviselőkre.  

A Hatásvizsgálat alapját egy hatásviselő-prioritások mátrix adja, melyben elemzésre, értékelésre kerül 

a Program 6. prioritásához kapcsolódó intézkedések hatása (annak iránya és erőssége) az egyes 

hatásviselőkre – mint a földtani közeg, levegő, felszíni és felszín alatti vizek, élővilág, 

hulladékgazdálkodás, foglalkoztatás, helyi kultúra, vagy éppen a térszerkezet, gazdasági ágazatok.  
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A Hatásvizsgálat nem csupán rámutat a Programok megvalósulása vagy nem-megvalósulása 

következtében előidézett környezeti, társadalmi vagy gazdasági hatásokra, hanem javaslatokat is 

megfogalmaz annak hatékonyságának növelése, az előidézett környezeti terhelés mérséklésére. Az 

egyes megfogalmazott észrevételek és javaslatok nem csupán a Program, de az arra épülő Győr-

Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program számára is fontos szempontokat jelenthetnek.  

Ahogy maguk a Programok, úgy a Hatásvizsgálat is egyeztetésre kerül a közigazgatási szervek 

bevonásával, illetve a társadalmi nyilvánosság segítségével, melyek észrevételei, javaslatai beépítésre 

kerülnek. A Hatásvizsgálat végleges változata mellékletét képezi a Program dokumentumoknak, ezáltal 

a Programok megyei közgyűlés általi elfogadása a Hatásvizsgálat elfogadását, egyben zárását is jelenti.  

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a Program alakulására 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az elkészült Területfejlesztési Programok Területi és 

környezeti hatásvizsgálatának elkészítésével nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az 

Enrawell Consulting Kft. és a Város-Teampannon Kft. közös ajánlattevőket bízta meg. Az erről szóló 

szerződést Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és közös ajánlattevők 2021.01.29-én kötötték 

meg egymással. A Hatásvizsgálat alapját képező Programokat az Önkormányzat 2021.07.05-én 

bocsátotta a vizsgálatot végző szakértők rendelkezésére. 

A Hatásvizsgálat elkészültét követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat képviselői és a 

Hatásvizsgálat készítői egyeztetést tartottak. Az egyeztetés során ismertetésre került a Hatásvizsgálat, 

mely a Megbízó oldaláról elfogadásra került. A Hatásvizsgálat megállapításai, javaslatai ezt követően 

beépítésre kerültek a Programokba. 

1.4. Az érintettek bevonása a környezeti értékelés kidolgozásába 

A Hatásvizsgálat szerkezetét adó tematika véleményezésének legfontosabb eleme a Győr-Moson-

Sopron Megyei Önkormányzat honlapján való megosztása, mellyel a széles nyilvánosság és szakmai, 

civil és más társadalmi szervezetek, vállalkozások számára egyaránt megnyílt a lehetőség a vizsgálat 

szempontjainak véleményezésére, szempontjaik beépítésére.  

A Hatásvizsgálat és az azzal párhuzamosan véglegesedő Programok első verziója közösen közigazgatási 

és társadalmi egyeztetésen kerül megvitatásra, annak észrevételei beépítésre kerülnek. A véglegessé 

váló anyag jóváhagyása a megyei közgyűlés által történik meg.  
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1.5. A területi hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálat készítéséhez használt adatok 

forrása, alkalmazott módszertan 

A Hatásvizsgálat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok; a megyei Stratégiai és Operatív Programok, az azokhoz kapcsolódó munkaközi 

anyagok elemzése és értékelése alapján készült. A Hatásvizsgálat során megvalósult ezen 

dokumentumok környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból végzett átfogó vizsgálata is. 

A Hatásvizsgálat elkészítése során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe; 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény; 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény; 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény; 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény; 

- A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól; 

- Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l.11.) Korm. rendelet. 

A Hatásvizsgálat során szekunder adatok vizsgálata is történt, mely az alábbi adatbázisokra 

támaszkodott: 

- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer; 

- Központi Statisztikai Hivatal; 

- Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer; 

- Magyarország Nemzeti Atlasza; 

- Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer; 

- Víz Keretirányelv (VKI) monitoring rendszerek. 

A társadalmi, gazdasági és környezeti hatások, valamint a koncepció koherenciájának vizsgálatához 

elengedhetetlenné válik az alábbi főbb dokumentumok elemzése: 

- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK); 

- Országos Területrendezési Terv; 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv; 
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- Településfejlesztési Koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) a következő 

városoknál: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Fertőd, Csorna, Pannonhalma; 

- Európai Zöld Megállapodás és annak nyomán létrejövő stratégiák, tervek;  

- EU Partnerségi Megállapodás.  

 

További Európai Uniós és hazai stratégiákhoz, tervekhez való koherencia vizsgálatának elemeit az 1. 

melléklet tartalmazza.  

A Hatásvizsgálat (2/2005. (l.11.) Korm. rendelet alapján) célja volt a potenciális környezeti konfliktusok 

létének és mértékének azonosítása, a lehetőségekhez mérten ezek feloldása. Emellett továbbá az, 

hogy a vizsgálat során tett javaslatok segítségével a fejlesztések célzott vagy járulékos jótékony 

környezeti hatásait növelni tudja. Ezzel összhangban a Programok környezet vizsgálatához elemzési-

értékelési módszertant alkalmaztunk annak megállapítása érdekében, hogy az egyes prioritásokban, 

projektcsomagokban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseknek milyen közvetlen, vagy közvetett 

hatása lehet a környezetre, milyen környezeti változások várhatók, mekkorák a bekövetkező hatások, 

van-e lehetőség csökkenteni vagy elkerülni a várható károkat. Célunk volt azonosítani azon elemeket, 

amelyek esetleg jelentős környezeti hatással járnak, valamint felhívni a figyelmet az ezek kapcsán 

felmerülő kockázatokra. Mindezek alapján a Hatásvizsgálat javaslatokat fogalmazott meg a fellépő 

kockázatok elhárítására, csökkentésére, esetlegesen a Program dokumentumok módosítására, 

kiegészítésére.  
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2. A Program ismertetése 

2.1. A Program tartalmának ismertetése, környezeti összefüggései 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programok elsődleges célja, 

hogy Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció a megye területfejlesztési jövőképére, 

annak megvalósításához szükséges beavatkozási irányaira építve konkrét beavatkozási prioritásokat, 

azon belül intézkedéseket és projektcsomagokat határozzon meg. Fontos szempont a két Program 

kapcsán, hogy azok meghatározzák a kapcsolatot a 2021-2027-es időszak Operatív Programjai és a 

megye beavatkozásai között, ezzel előkészítve a megyei integrált teleülésfejlesztési program 

létrehozását. A finanszírozási háttér definiálása mellett további fontos elem az egyes beavatkozások 

indikatív költségigényének, illetve azok output és eredményindikátorainak azonosítása.  

A megye helyzetének feltárásától, jövőképek kialakításától a konkrét beavatkozások nevesítéséig a 

teljes tervezési folyamat az alábbi dokumentumok elkészítését, egyeztetését és a megyei közgyűlés 

általi elfogadtatását foglalja magában:  

- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Helyzetfeltárás 2021-2027; 

- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció 2021-2027; 

- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Program 2021-2027. 

A Koncepció tartalmazza a Helyzetfeltárás legfontosabb eredményeit, azon erősségeket, 

lehetőségeket, gyengeségeket vagy veszélyeket, amelyeket figyelembe kell venni a megye 

jövőképének, célrendszerének kialakítása során. A Programok a Koncepció által megalkotott 

célrendszerre épülnek az alábbiak szerint:  

- Átfogó célok 2021-2030: A1 Innovatív és versenyképes megye; A2 Fenntartható és klímabarát 

megye; A3 „Egészséges” megyei társadalom;  

- Stratégiai és fejlesztési célok: S1 Rugalmas gazdaság; S2 Intelligens gazdaság; S3 Klíma- és 

környezetbarát megye; S4 Élhető települések; S5 Megfelelően képzett humán erőforrás; S6 

Egészséges és támogató társadalom;  

- Területi célok: azon térségeket jelölik ki, amelyek jól elkülöníthető területi sajátosságokkal, 

illetve egyedi fejlesztési igényekkel jellemezhetők – ilyenek Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár 

városai, illetve a fejlesztési célterület, melyek együttesen lefedik a megye teljes területét. A 

területi célok gyakorlatilag az általános célok területi kibontását jelentik;  
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- Tematikus célok: A stratégiai fejlesztési célok négy fő területen valósulnak meg, ezek a 

gazdaság, környezet, területi és települési infrastruktúra, társadalom. Ezen kategóriákon belül 

összesen 21 tematikus célt találhatunk, melyek tartalmazzák a megye terület- és 

településfejlesztési prioritásait; 

- Horizontális célok: A tematikus célok esetén találhatunk néhány tényezőt, amelyek több cél 

esetében jelentkeznek, hatva azok megvalósítási hatékonyságára, ilyen a digitalizáció (H1), 

reziliencia (H2), fenntarthatóság (H3), szemléletformálás (H4), társadalmi és területi kohézió 

erősítése (H5), közösségi erőforrások bevonása (H6), esélyegyenlőség (H7), térségi és 

települési együttműködések erősítése (H8). A Koncepció ezen céljaihoz a Programok a 

következő prioritásokat társítják:  

1. Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság; 

2. Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás); 

3. Fenntartható és klímabarát megye; 

4. Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal;  

5. Egészséges, aktív és támogató társadalom;  

6. Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése.  

A Programok a prioritásokhoz kapcsolódóan összesen 33 intézkedést nevesítenek. Az egyes 

intézkedésekhez kapcsolódóan a következő információk állnak rendelkezésre:  

• megvalósításért felelős területi szint (megye vagy települések); 

• potenciális kedvezményezett;  

• EU és 2021-2027-es Operatív Program, hazai vagy egyéb potenciális finanszírozási forrás 

megjelölése; 

• Output és eredményindikátorok.  

Elmondható, hogy a Koncepció fejlesztési irányait, célrendszerét a megyei Területfejlesztési Stratégiai 

és Operatív Programok megfelelően követik, a megjelölt intézkedések/projektek konzisztensek a 

Koncepcióval.  
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2.2. A Program céljainak összevetése más a megye területét érintő (környezeti, társadalmi 

és gazdasági) tervek, koncepciók, programok céljaival 

A megye területfejlesztési programjainak vizsgálata során kiemelten fontos feltárni annak szak- és 

fejlesztéspolitikai beágyazottságát, a finanszírozási keret megteremtésében való pozícióját, melyet az 

1. ábra szemléltet.  

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 

A Programok más, a megye területét érintő tervekkel, koncepciókkal, programokkal való külső 

koherenciájának vizsgálata során a következő fejezetek tartalmazzák a leginkább releváns 

dokumentumok elemzését. A Programokhoz kevésbé szervesen kapcsolódó dokumentumok 

vizsgálatát az 1. melléklet tartalmazza.  

1. ábra: A megyei területfejlesztési koncepció és a szakpolitikai dokumentumok viszonyrendszere 
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2.2.1. Európai Uniós szakpolitikai ágazatokhoz való kapcsolódás 

A Programok elemzése során elengedhetetlen az Európai Unió stratégiai dokumentumaihoz, terveihez 

való kapcsolódás vizsgálata, melyhez fontos szempontot ad a 2019. december 1-jével hivatalba lépett 

Európai Bizottság 2020 és 2050 közötti zöld stratégia. Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai 

Bizottság a hivatalba lépését követően 10 nappal közzétette az Európai Zöld Megállapodás (European 

Green Deal; továbbiakban Zöld Megállapodás) előterjesztését, mely egy ütemtervként értelmezhető. 

A Zöld Megállapodás az alábbi célkitűzéseket helyezi középpontba:  

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökken; 

- a gazdaság növekedése legyen független az erőforrás-felhasználástól; 

- mindenkinek legyen esélye az érvényesülésre, ne legyenek elmaradott térségek. 

Az ütemtervnek megfelelően az alábbi főbb dokumentumok jelentek meg:  

- 2020. január 14.: Az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv és a méltányos 

átállást támogató mechanizmus előterjesztése; 

- 2020. március 10.: A jövő gazdaságát felvázoló európai iparstratégia elfogadása; 

- 2020. március 11.: Javaslat a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervre, amely az 

erőforrások fenntartható felhasználását szorgalmazza; 

- 2020. május 20.: A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia előterjesztése élelmiszerrendszereink 

fenntarthatóságának fokozásáért; 

- 2020. május 20.: A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia előterjesztése, 

bolygónk sérülékeny természeti erőforrásainak védelme érdekében; 

- 2020. július 8.: Az energiarendszer integrációjára, illetve a hidrogénre vonatkozó uniós 

stratégia elfogadása, amely utat nyit az energiaágazat teljes dekarbonizációja, hatékonyabbá 

tétele és összekapcsoltságának megteremtése felé; 

- 2020. október 14.: Az Európai Parlament közzéteszi az Épületkorszerűsítési programra, 

metánkibocsátás csökkentésére és a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát3; 

- 2021. február 24.: Az Európai Bizottság elfogadja az Európai Adaptációs Stratégiát, mely az 

éghajlatváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodást helyezi középpontba; 

 

3 Forrás: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu 
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- 2021. július. 14.: „Fit for 55” javaslatcsomag megjelenése, mely az Európai Unió 2030-ig 

érendő céljait rögzíti, amivel a 2050-es klímasemlegesség elérhető.  

Az Európai Zöld Megállapodás és annak nyomán megjelenő stratégiák, tervek közös célkitűzése a 

klímasemlegesség elérése, a fenntartható és versenyképes gazdaság, inkluzív társadalom 

megteremtése. A Programokban található prioritások által képviselt fejlesztések/projektek 

illeszkednek az Európai Unió fejlesztéspolitikai irányaihoz, ugyanakkor a megnevezett intézkedések 

konkrétumainak (pl. indikatív költségigény, projektek száma és mérete, számszerű eredmény és output 

indikátorok) ismerete nélkül azoknak az EU célkitűzéseihez való hozzájárulása nem mérhető.   

2.2.2. Hazai szakpolitikai ágazatokhoz való kapcsolódás 

A megyei területi terveket alapvetően a mindenkori Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciókban (továbbiakban OFTK) foglalt irányok, beavatkozások határozzák meg, az ahhoz történő 

illeszkedés megteremtése elsődleges feladat. A jelenleg hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 2014-ben fogadta el az Országgyűlés4, mely kijelöli a 

2014–2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. Az OFTK azt a célt szolgálja, hogy 

az ország fejlesztéspolitikája, a területi tervezés, és az ebből eredő szabályozás összefüggő, egységes 

rendszert alkosson, egységes fellépéssel, hathatós és következetes intézkedésekkel járuljon hozzá az 

ország dinamikus fejlődéséhez, növekedési pályára állításához, a területi egyenlőtlenségek 

csökkentése, és egy területileg is kiegyensúlyozottabb fejlődés elérése érdekében. A megyei területi 

tervek ezen célok megyei szintű megvalósítását segítik elő. 

Az OFTK kiemelt célja az ágazati és a területi tervek közötti összhang megteremtése. Az eddig 

egymástól elkülönítetten működő, önálló ágazati stratégiákkal és programokkal szemben a Kormány 

feladatának tekinti, hogy egységes keretbe foglalva együtt kezelje a nemzeti fejlesztési és a 

területfejlesztési koncepciókat, hogy létrejöjjön hosszú és középtávra is az ágazati és a területi 

fejlesztéspolitikák közötti, valamint a szakpolitikai célok területi dimenziói közötti összhang, és ezen 

keresztül kerüljenek kijelölésre az átfogó célok és fejlesztési prioritások. Ezzel egy olyan egységes 

rendszer került kialakításra, mely képes hozzájárulni az ország dinamikus fejlődéséhez. 

 

4 1/2014. (I. 3.) OGY határozat által 
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Az OFTK 2014-2016 közötti időszakára vonatkozó megvalósulását a Pénzügyminisztérium által 

összeállított beszámoló értékeli.5 A 2014-2020-as fejlesztési időszak operatív programjainak értékelése 

mellett fontos eleme szak- és területfejlesztési célok megvalósulásának vizsgálata, illetve a feladatok 

megyékre vonatkozó érvényesülése. Győr-Moson-Sopron megye esetében a jelzett időszak 

vonatkozásában a területfejlesztési koncepció és program összhangban volt az OFTK-val, illeszkedik 

annak prioritásaihoz.  

A 2021-2027-es időszakra szóló Programok által felvázolt prioritások építenek a korábbi időszakban 

felvázolt irányokra, ugyanakkor az elmúlt hét év során megváltozott társadalmi, gazdasági és 

környezeti állapotokat (különösen az elmúlt másfél év pandémiás helyzetét) is figyelembe veszi. 

Elmondható, hogy a Programok koherensek az OFTK-val, annak területi szintű megvalósítását 

biztosítják.  

Országos Területrendezési Terv  

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 

fejezetei 2019. március 15-től hatályosak.  

A területrendezési tervek feladata a területi fejlődés lehetőségeinek és korlátainak meghatározása a 

környezeti adottságok feltárása és értékelése mellett. Az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú 

műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentumok, amelyek biztosítják a 

területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek 

érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a 

területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. 

  

 
5 B/4071. számú Beszámoló a Nemzeti Fejlesztés - 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról, 

2014-2016 
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2.2.3. Megyei stratégiai kapcsolódások 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv  

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve a megye térségi szerkezeti tervét, a megye térségi 

övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. A Programok ezen szabályok és 

övezetek figyelembevételével kerültek kialakításra.  

Győr-Moson-Sopron megye klímastratégiája  

A megyei önkormányzat 2017-ben kezdte meg a klímastratégiájának tervezését, létrehozta a Megyei 

Éghajlatváltozási Platformot, mely a régió éghajlatváltozáshoz köthető szakembereit, kulcsszereplőit 

tömörítette. A tervezés eredményeképp létrejött a megye üvegházhatású gázleltárja, melyre alapozva 

elkészülhetett a megyei klímastratégia, melyet 2017. december 15-én fogadott el a megyei közgyűlés.  

A Programokról elmondható, hogy koherensek a klímastratégiában megfogalmazott célokkal, a „3. 

Fenntartható és klímabarát megye” prioritás közvetlenül, míg a többi prioritás áttételesen támogatja 

annak megvalósulását.  

2.2.4. Települési stratégiai kapcsolódások 

A Programoknak nem csupán az országos és megyei szinten megtalálható stratégiákat szükséges 

figyelembe venniük, de fontos építeniük a megye területén található települések terveire is. Ezek közül 

a terület- és településfejlesztési szempontból leginkább relevánsak a Településfejlesztési Koncepciók 

és Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) a következő városoknál: Győr, Sopron, 

Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Fertőd, Csorna, Pannonhalma. A Programok, különösen az azok által 

megnevezett intézkedések koherensek a települési szintű stratégiai dokumentumokkal, az abban 

foglalt fejlesztések támogatják a települési beavatkozások megvalósítását.  

2.3. A Program céljainak környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia 

vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása 

A konzisztencia vizsgálat során a Koncepció (és a Helyzetfeltárás) által nevesített célok, illetve a 

Programok prioritásai/intézkedéseik közötti kapcsolat kerül vizsgálatra. A vizsgálathoz szükséges 

információkat a Stratégiai Program 25. és 26. oldala tartalmazza az alábbiak szerint:  
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1. táblázat: A célok, illetve a Programok prioritásai/intézkedései közötti kapcsolatrendszer 

Prioritás Intézkedés 

Kapcsolódásuk 

a megye 

 céljaival 

P1. Innovatív, 

rugalmas, 

versenyképes 

gazdaság 

(1) Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

A1, S1, S2, T1.1, 

T1.2, T1.3, T1.4, 

H1, H2, H5 

(2) A kkv-k innovációs potenciáljának növelése 

(3) A kkv-k termelési kapacitásainak fejlesztése 

(4) Digitalizációs fejlesztések 

(5) Komplex turisztikai fejlesztések 

(6) Az élelmiszergazdaság fejlesztése 

   

P2. Versenyképes 

munkaerő (tudás, 

képzés, oktatás) 

(1) Köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztése 

A1, A3, S1, S2, 

S5, T1.5, T4.2, 

T4.4, H1, H2, 

H4, H5, H7 

(2) Digitális fejlesztések az oktatás és képzés területén 

(3) A helyi gazdaság igényeihez igazodó szakképzés 

(4) K+F+I potenciál erősítése 

   

P3. Fenntartható és 

klímabarát megye 

(1) Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés 
S2; S3; S4, T1; 

T2; T3; T4, H1; 

H2; H4; H5 

(2) Megújuló energiaforrások hasznosítása 

(3) Energiahatékonyság növelése 
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Prioritás Intézkedés 

Kapcsolódásuk 

a megye 

 céljaival 

(4) Körforgásos gazdaságra való áttérés és 

hulladékgazdálkodása 

(5) Ökológiai potenciál javítása 

(6) Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás 

(7) Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása 

   

P4. Jobban 

összekapcsolódó 

Európa: a stratégiai 

szállítási és digitális 

hálózatokkal 

(1) Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok 

fejlesztése 

A1, A2, S2, S3, 

S4, T3, H2; H3; 

H7; H8 

(2) Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése 

(3) Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének 

megszüntetése 

(4) Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és 

térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

(5) Kötöttpályás közlekedés és intermodális 

csomópontok fejlesztése 

(6) Vízi infrastruktúra fejlesztése 

   

(1) Egészségügyi fejlesztések – egészségügyi ellátás, 

szolgáltatások, az egészségfejlesztési infrastruktúra és 

A1, A3, S1, S4, 

S6, T3.6, T4.1, 
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Prioritás Intézkedés 

Kapcsolódásuk 

a megye 

 céljaival 

P5. Egészséges, aktív 

és támogató 

társadalom 

humán állomány fejlesztése, a digitalizáció, a hozzáférés, 

a prevenció és egészségtudatosság erősítése. 

T4.2, T4.3, T4.4, 

T4.5, H2, H4, 

H6, H7 
(2) Szociális fejlesztések – szociális szolgáltatások és 

intézmények fejlesztése, a szociális védelem és 

társadalmi integráció növelése, a hozzáférés, a 

prevenció és szociális tudatosság, önkéntesség 

kultúrájának erősítése. 

(3) Család- és ifjúságügyi fejlesztések, intergenerációs 

kapcsolatok, gyermeknevelést támogató rendszerek 

fejlesztése, ifjúságsegítés.  

(4) Társadalmi felzárkózási fejlesztések, társadalmi 

különbségek és egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi kohézió erősítése, a rászoruló személyek 

támogatása. 

(5) Helyi közösségi és kulturális-művelődési terek és 

szolgáltatások kialakítása, bővítése és fejlesztése. 

(6) Helyi sport- és szabadidős terek és szolgáltatások, 

sport-és szabadidő infrastruktúra kialakítása, bővítése és 

fejlesztése 

   

P6. Területi 

egyenlőtlenségek 

(1) Agglomerációk és városi településegyüttesek 

integrált fejlesztései 

A1, A2, A3, S1, 

S4, S6, FV1, FV2, 
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Prioritás Intézkedés 

Kapcsolódásuk 

a megye 

 céljaival 

mérséklése, a 

kohézió és az 

együttműködés 

erősítése 

(2) Szolgáltatások elérhetőségének javítása a periferikus 

térségekben, járási és mikrotérségi központok 

funkcióinak erősítése 

FV3, FT1, FT2, 

FT3, FT4, T1.3, 

T3.3, T3.6, T4.4, 

H5, H6, H7, H8 

(3) Megye- ás országhatárokon átnyúló 

együttműködések, térkapcsolatok előmozdítása, 

fejlesztése 

(4) Településközi kapcsolatok fejlesztése, összehangolt 

térségi fejlesztések támogatási rendszerei 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 

A táblázat alapján látható, hogy a prioritások konzisztensek a Koncepcióban lefektetett célrendszerrel. 

A közöttük megfigyelhető kapcsolatot és annak erősségét a megyei Területfejlesztési Operatív Program 

a 77. és 78. oldalon vizsgálja az alábbiak szerint. 

2. táblázat: A prioritásoknak a Koncepció célrendszerével való konzisztenciavizsgálata 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE CÉLJAI P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A1 - Innovatív versenyképes megye       

A2 - Fenntartható, klímabarát megye       

A3 - "Egészséges" megyei társadalom       

S1 - Rugalmas gazdaság       

S2 - Innovatív gazdaság       

S3 - Klíma-környezetbarát megye       
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE CÉLJAI P1 P2 P3 P4 P5 P6 

S4 - Élhető települések       

S5 - Megfelelően képzett humán erőforrás       

S6 - Egészséges és támogató társadalom       

T1 - Gazdaság 

T1.1. Üzleti infrastruktúra, technológia és 

szolgáltatások fejlesztése 

      

T1.2. KKV-k fejlesztése       

T1.3. Komplex turisztikai fejlesztések       

T1.4. Élelmiszergazdaság fejlesztése       

T1.5. Innovációs ökoszisztéma        

T2 - Környezet 

T2.1 Megújuló energiaforrások       

T2.2. Energiahatékonyság       

T2.3 Klímaadaptáció       

T2.4. Körforgásos gazdaság       

T2.5. Fenntartható mezőgazdaság       

T3 - Területi és települési infrastruktúra 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE CÉLJAI P1 P2 P3 P4 P5 P6 

T3.1. Környezeti infrastruktúra és települési 

vízgazdálkodás fejlesztése 

      

T3.2. Területi vízgazdálkodás fejlesztése       

T3.3. Közúti és kerékpáros infrastruktúra és 

szolgáltatás fejlesztése 

      

T3.4. Kötöttpályás közlekedés és intermodális 

csomópontok fejlesztése 

      

T3.5. Vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése       

T3.6. Települési központok és alközpontok, leromlott 

állapotú településrészek fejlesztése 

      

T4 - Társadalom 

T4.1. Egészségügyi fejlesztések       

T4.2. Oktatás, nevelés       

T4.3. Szociális fejlesztések       

T4.4. Társadalmi felzárkóztatás       

T4.5. Közösség, kultúra, szabadidő és sport       

H1 - Digitalizáció       

H2 - Reziliencia       

H3 - Fenntarthatóság       
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE CÉLJAI P1 P2 P3 P4 P5 P6 

H4 - Szemléletformálás       

H5 - Társadalmi és területi kohézió erősítése       

H6 – Közösségi erőforrások bevonása       

H7 – Esélyegyenlőség       

H8 – Térségi és településközi együttműködések 

erősítése 

      

Jelmagyarázat: 

Erős 

kapcsolódás 

Közepes 

kapcsolódás 

Gyenge 

kapcsolódás 

   

Forrás: Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a Koncepció által lefektetett célok mentén a Programban 

leírt, megvalósuló fejlesztések jelentős hatást tudnak elérni a megye környezeti állapota kapcsán, 

hatékony beruházásokkal javítható a természeti környezet, a települési infrastruktúra, ezáltal helyben 

élők életminősége.  

Társadalmi vizsgálat 

A konzisztencia vizsgálat célja feltárni Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Stratégiai Program 

és Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív Program közötti belső összhangot, az 

esetleges ellentmondásokat és kritikus pontokat, valamint a koherencia érvényesülését. 

A társadalmi célok olyan fejlesztéseket kívánnak előirányozni, amelyek közvetlen vagy közvetett 

módon hozzájárulnak a megye lakosságának fizikai és mentális egészségének javulásához és jóllétének 

fejlesztéséhez, valamint megfelelő esélyeket és lehetőségeket biztosítanak a leszakadó, periferikus 

térségekben élők számára.  
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Több olyan prioritás került a Programba, amely társadalmi szempontból jelentős változásokat idézhet 

elő a megyében. A leginkább ide kapcsolható prioritások: 

• Prioritás 2. Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás), 

• Prioritás 5. Egészséges, aktív és támogató társadalom. 

A 2. prioritás a helyi munkaerő minőségi javulását tűzte ki célul, ahol kiemelt figyelmet kap a tudás, a 

képzés és az oktatás. Fontos elérendő cél, hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a 21. század 

oktatási-képzési terei. Az aktuális globális járványhelyzet rámutatott arra, hogy az oktató- és 

nevelőintézmények alapfunkciói mellett igény és szükség alakult ki a már nem csak jelenléti oktatásra, 

hanem a digitális, online térben való képzésre is, ami kihívás elé állította mind a képzési intézményeket, 

mind pedig az egész ország oktatási rendszerét. Mindez nem várt társadalmi kockázatokkal is járt, mivel 

erőteljesebben jelent meg a társadalmi kirekesztődés, azon belül az oktatáshoz való hozzá nem férés, 

a digitális szakadék problémái, mint például a felhasználói ismeretek vagy a digitális eszközök hiánya. 

A 2. prioritás intézkedései a köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztésére, az oktatás területén történő 

digitális fejlesztésekre, valamint a szakképzésre helyezik a hangsúlyt.  

A 2. prioritás elemei szorosan kapcsolódnak a megye Területfejlesztési Koncepciójában 

megfogalmazásra került célrendszer A1 Innovatív versenyképes megye és A3-as „egészséges” megyei 

társadalom átfogó célok alatti S1 rugalmas gazdaság, S2 intelligens gazdaság és S5 megfelelően képzett 

humán erőforrás stratégiai célhoz, illetve a H1 digitalizáció, H2 reziliencia, H4 szemléletformálás, H5 

társadalmi és területi kohézió erősítése, valamint a H7 esélyegyenlőség horizontális célokhoz.  

Az 5. prioritás három komponens összekapcsolt kezelésére és fejlesztésére épül: a testi-fizikai, lelki-

mentális és szociális-társas jóllét fejlesztését hangsúlyozza. Célja egy olyan társadalmi közösség 

elősegítése, ahol a lakosság erős identitástudattal, és rugalmas alkalmazkodó képességgel rendelkezik.  

A megye fejlettségbeli, jólétbeli és gazdasági különbségeinek csökkentésének elengedhetetlen és 

nélkülözhetetlen eleme az egészségügyi és szociális-társadalmi adottságok folyamatos erősítése és 

javítása. A COVID-19 világjárvány rávilágított a kockázatok és sebezhetőségek újabb dimenzióira, ahol 

a gazdasági visszaesés mellett az egészségügyi ellátórendszerre és az emberek mindennapi életvitelére 

is komoly nyomás nehezedett. A járvány hatására még inkább felértékelődött az egészség és a szociális 

segítő-gondoskodó mechanizmusok szerepe, és ebben a helyzetben fokozódott a veszélyeztetett 

társadalmi csoportok (szegények, betegséggel küzdők, fogyatékossággal élők, gyermekek, idősek, 
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kisebbségek stb.) kiszolgáltatottsága. Az 5. prioritás intézkedései az egészségügyi, szociális, a család- 

és ifjúságügyi, felzárkózási, helyi közösségi és helyi sport- és szabadidős terek fejlesztéseire irányulnak.  

Az 5. prioritás közvetlen módon kapcsolódik az S6 egészséges és támogatói társadalom stratégiai 

célhoz és a T4 Társadalom tematikus célokhoz.  

Összességében a megye Programjának társadalmi szempontú prioritásai és a hozzájuk tartozó 

intézkedések logikusan épülnek fel, amelyek illeszkednek a Koncepció célrendszeréhez is, egymást 

megfelelően fedik le, ellentmondásokat nem tapasztaltunk.  

Térszerkezet vizsgálat 

Győr-Moson-Sopron megye térszerkezeti és településhálózati szempontból heterogén. A területi 

egyenlőtlenségek mérséklésére és a jobb összekapcsolhatóság elérése céljából kettő prioritást 

azonosítottak:  

• Prioritás 4. Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal; 

• Prioritás 6. Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése. 

A megye közúthálózata az ország stratégiai szállítási hálózatában jelentős szerepet tölt be, ahol az M1-

es autópálya a kelet-nyugati, az M85 az észak-déli forgalom lebonyolítását segíti. A megye 

térszerkezetét tekintve elmondható, hogy főúthálózata sűrűbb az országos átlagnál, és kedvező 

elhelyezkedése okán jobban be tud kapcsolódni a nemzetközi szállítási hálózatba.  

A 4. prioritás a megyei közlekedési infrastruktúra fejlesztése két fő célt szolgál: egyrészről a megyei 

települések összekötésével a társadalmi-gazdasági kapcsolatokat fűzi szorosabbra, másrészt a lokális 

infrastruktúra-fejlesztésen túlmutatva egy nemzetközi szerepet betöltő kelet-nyugat és észak-dél 

irányú fejlesztést kíván előirányozni.  

A 4. prioritás közvetlen kapcsolódik az A2 fenntartható klímabarát megye átfogó célhoz, az S2 

intelligens gazdaság és az S3 klímakörnyezetbarát megye stratégiai célokhoz, valamint a T3 területi és 

település infrastruktúra tematikus célokhoz. A horizontális célok tekintetében közvetlen kapcsolódása 

van a H3 fenntarthatóság horizontális céllal.  

A 6. prioritás legfontosabb beavatkozásai során a területi fejlettség egyenlőtlenségeire, az 

agglomerációkra, központokra és vonzáskörzetekre, a megye határain túlmutató térkapcsolatokra, 

valamint a speciális természeti adottságokra fókuszálnak. A prioritás intézkedései során fontos a 

megye erőforrásainak hatékonyabb kihasználása, a problémák enyhítése és az egyenlőtlenségek 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 28 

 

csökkentése. A prioritás közvetlen módon kapcsolódik az A3 „egészséges” megyei társadalom átfogó 

célhoz, az S4 élhető települések stratégiai célhoz, valamint a H5 társadalmi és területi kohézió erősítése 

és a H8 Térségi és települési együttműködések erősítése horizontális célokhoz. 

Összességében a megye Programjának térszerkezeti szempontú prioritásai és a hozzájuk tartozó 

intézkedések logikusan épülnek fel, amelyek illeszkednek a Koncepció célrendszeréhez is, egymást 

megfelelően fedik le, ellentmondásokat nem tapasztaltunk. 

2.4. A jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági állapotnak a Programmal 

összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciójának Helyzetfeltárás fejezeteiben 

részletesen, a teljességre törekedve került áttekintésre a megye térszerkezeti és társadalmi helyzete, 

amelyek kiegészültek az aktuális trendekkel. A környezeti, térszerkezeti, társadalmi és gazdasági 

helyzetfeltárás összegzése tartalmaz mindegyik alrészre egy-egy SWOT-analízist.  

A megye térszerkezete alapján megállapítható, hogy a településhálózat szempontból, valamint a 

központ-vonzáskörzet viszonyok integráltságának tekintetében heterogén. Bár nem azonosíthatók a 

megye területén halmozott társadalmi-gazdasági hátrányokkal, illetve a perifériaképződés 

előrehaladott tendenciáival jellemezhető területek, jól érzékelhetők a megyén belüli észak-déli részek 

közötti különbségek. Az elmúlt időszakban fokozottan éreztették hatásukat a közlekedési 

hálózatfejlesztések, amelyek okán az agglomerációs térségekben található települések dinamikus 

népességnövekedése volt jellemző. A települési belterületek továbbra is a fejlődési tengelyek mentén 

növekedtek, viszont Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron kivételével a megye települései 

funkcióhiányos központnak tekinthetőek. A funkciógazdag települések a Bécs-Budapest tengelyen, 

illetve az agglomerációban helyezkednek el, a déli periférikus térségek falvai általában funkció 

nélküliek.  

A megye közúthálózata az ország stratégiai szállítási hálózatában jelentős szerepet tölt be. Az M1-es 

autópálya a kelet-nyugati, az M85-ös út az észak-déli forgalom lebonyolításában jelentős. A megye 

településeiről a járásközpontok elérhetősége az országos átlagnál jobb.  

Összességében elmondható, hogy a megye földrajzi és forgalmi fekvése kedvező. Külső tényezőként 

pozitív helyzet a megye fővárosi vonzáskörzetének metszéspontjában való elhelyezkedés és annak 

esetleges előnyeinek, kooperációs hálózatainak kihasználása. Külső, negatív tényezőként fennállhat a 
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polarizáció további erősödése, területi egyenlőtlenségek újratermelődése.  Mindemellett a szuburbán 

zónákban veszélyt jelenthetnek a területfelhasználás átalakulásából fakadó konfliktusok mind 

környezeti, mind társadalmi szempontból (erdőterületek csökkenése, a közlekedés hatásából fakadó 

zaj- és légszennyezettség növekedése, vagy a szuburbanizáció társadalmi konfliktusainak kiéleződése).  

A megye lakónépessége az elmúlt évtizedben növekedő tendenciát mutatott. A térszerkezetbeli 

különbségekhez hasonlóan alakulnak a társadalmi folyamatok is, amelyek az egyenlőtlen egészségügyi, 

szociális és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzájutást eredményezik, így fennáll a veszélye a belső 

társadalmi kohézió gyengülésének. Külső pozitív lehetőségként jelenik meg a megye pozitív vándorlási 

mérlege, amely etnikai sokszínűséget eredményezhet. Emellett a megyében megfelelő a 

munkaerőpiaci helyzet, a munkanélküliségi ráta tekintetében a megye Budapest után a második 

legkedvezőbb az országban. Ezen túlmenően viszont a megyében az aktív álláskeresők között országos 

viszonylatban is kiemelkedően magas a felsőfokú végzettségűek aránya. 

A megye környezeti állapota kapcsán a Koncepciót és Programot megalapozó Helyzetfeltárás tartalmaz 

részletes elemzést. Az elemzés eredményeit egy SWOT értékelés jeleníti meg, mely az alábbiak szerint 

foglalható össze. 

Erősségek, melyre a Programoknak építenie szükséges:   

• Csökkenő ipari zaj- és egyéb szennyezés kibocsátás; 

• A különböző védettségi fokozatú természetvédelmi területek bővülése, új fenntartási-

működési formák elindulása (natúrparkok); 

• Közép-Európa legjelentősebb felszín alatti ivóvízbázisa; 

• Szelektív lakossági gyűjtőrendszerek, vállalati hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülése; 

• Növekvő számú és erősödő környezet- és természetvédelmi civil szervezet; 

A Programokban található 3. fenntartható és klímabarát megye prioritás a felsorolt tényezők 

megőrzésére, azok erősítésére alkalmas. Ugyanakkor fontos látni, hogy egyes intézkedések kapcsán, 

mint a közúti infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó 4. prioritás, a környezetterhelés fokozódhat. 

Gyengeségek, melyek mérséklése, ellentételezése szükséges:  

• Tranzit jellegű és erősödő helyi mobilitás okozta lég- és zajszennyezés; 

• Természetvédelem és közlekedésfejlesztés összehangolásának nehézségei;  
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• Térhasználati anomáliák. Az agglomerációs települések összenövésével eltűnnek a települések 

közötti zöldfolyosók; 

• Nagyszámú, de többségében gyenge vízhozamú felszíni vizek; 

• Érzékeny vízgyűjtő területek magas aránya; 

• Jelentős számú, újratermelődő illegális hulladéklerakó; 

• Még túl sok településen megoldatlan a szennyvíz elvezetése és kezelése. 

A Koncepció környezeti és infrastrukturális fejlesztést célzó 3. és 4. prioritás intézkedései a felsorolt 

gyengeségek ellentételezésére alkalmasak, a közúti közlekedés hatékonyságának növelése mellett, az 

ökológiai környezet javítását is célozzák.  

Lehetőségek, melyek kiaknázása a Koncepció és a Program fontos feladata: 

• A Duna kiemelt komplex program beindulása, abban való részvétel; 

• Európai Uniós források bevonása környezettechnológia fejlesztésébe (komplex 

hulladékgazdálkodás); 

• Lakosság és vállalkozások környezettudatosságának erősödése; 

• Környezetvédelmi intézményrendszer hatékonyságának növelése dereguláció és 

létszámbővítés miatt. 

A vállalkozások innovativitásának, rugalmasságának és versenyképességének fejlesztését célzó 1. 

prioritás, illetve a fenntarthatósági szempontokat támogató 3. prioritás intézkedései nyomán a 

lehetőségekből a társadalom és a gazdaság számára hozzáadott értékkel bíró beavatkozások 

valósulhatnak meg.  

Veszélyek, amiket el szükséges kerülni:  

• Szigetköz helyzetének (vízellátás, szelíd hasznosítás) tartós rendezetlensége a hágai döntés 

végrehajtásának elhúzódása miatt; 

• Erősödő észak-déli tranzitforgalom miatt romló levegőminőség és növekvő 

környezetbiztonsági kockázat; 

• Enyhülő természetvédelmi jogszabályok és gyengülő intézményrendszer. 

A 4. prioritás intézkedései nyomán az erősödő tranzitforgalom által képviselt veszély mérsékelhető az 

átgondolt közlekedéstervezés által.  
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3. A Program megvalósításának hatásai, következményei 

3.1. Meglévő környezeti konfliktusok és problémák bemutatása 

3.1.1. A Program által befolyásolt környezeti jellemzők azonosítása 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program 6 prioritási csoportot és azok intézkedéseit 

fogalmazta meg a 2021-2027 közötti időszakra. A felállított prioritások kapcsolódnak a 

helyzetértékeléshez és a területfejlesztési Programban vázolt területfejlesztési célrendszerhez. A 

Stratégiai Környezeti Vizsgálat alapját a Stratégiai Program prioritáscsoportok és azok intézkedéseinek 

elemzése képezte. A környezeti értékelés folyamán megvizsgáltuk a Programban javasolt valamennyi 

prioritáscsoport intézkedését, hogy azok milyen közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak majd 

a környezetre. Az azonosított környezeti hatások irányát táblázatokban foglaltuk össze. 

Általánosan elmondható, hogy a megfogalmazott intézkedések – helyes kivitelezésük és a 

javaslatokban megfogalmazottak betartása esetén – egyike sem okoz jelentős környezetromlást. A 

felvázolt intézkedésekhez kapcsolódó beruházások mielőbbi megkezdése a vizsgált környezeti elemek 

és rendszerek többségének javulása mellett ösztönözheti a kilábalást a COVID-19 járvány 

következtében fellépett gazdasági válságból, hiszen új és zöldebb munkahelyeket teremthetnek, 

emellett elősegíthetik a lakosság jóllétének növekedését, és a megye energetikai szempontú 

függetlenedését is.  

A hatások irányának megállapítása elemző-értékelő módszertan segítségével történt. A hatások 

irányának jelölésére a tanulmány az alábbi jelöléseket alkalmazta: 

++: igen pozitív hatás 

+: pozitív hatás 

0: nincs hatás 

-: negatív hatás 

--: igen negatív hatás 

vegyes hatás: / 
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Prioritás 1. intézkedéseinek hatása a vizsgált környezeti elemekre 

Hatás a környezeti 

elemekre és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 
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Hatás a termőföld 

mennyiségére és a talaj 

minőségére 

+ 

0 0 0 0 - + 

- 

Hatás a földtani és 

ásványvagyonra 
0/- 0 0 0 0 0/- 0 

Hatás a levegő minőségére - 0 0 0 0 ?/- + 

Hatás zajterhelésre és 

fényszennyezésre 
- - 0 0 0 - 0 

Hatás a vízre (felszíni és 

felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége), az 

ár- és belvízvédelemre 

?/- 0 0 0 0 ?/- ?/- 

Hatás a hulladékgazdálkodás 

helyzetére 
? ? 0 ? ?/- ?/- ?/+ 

Hatás a tájra (tájszerkezet, 

tájhasználat, tájjelleg, 

tájkép) 

0 0 0 0 0 ?/- 0 

Hatás a klímára ? 0 0 0 + 0 ?/+ 

Hatás az épített és települési 

környezetre 
++ ++ 0 0 0 ++ 0 
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Hatás a környezeti 

elemekre és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 
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Hatás a kulturális örökségre 

(műemlékvédelem, 

régészet), a világörökségi és 

a világörökségi várományos 

területekre 

0 0 0 0 0 ?/- 0 

Hatás az élővilágra, védett és 

Natura 2000 területekre 
- 0 0 0 0 - ?/- 

 

A Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság intézkedései a jelenleg egyprofilú gazdaság 

sérülékenységének csökkentését célozza meg. Közvetlen hatást a környezetre ezen intézkedések közül 

három jelent: az 1.1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztések, az 1.5. Digitalizációs fejlesztések, valamint az 

Az 1.7. Élelmiszergazdaság fejlesztési intézkedések esetében a negatív hatások többsége a fokozódó 

területhasználatból és erőforrás-felhasználásból adódhat: ilyenek az infrastruktúrahálózat 

fejlesztések, a komplex turisztikai fejlesztések (gyógyfürdők kapacitásbővítése, turisztikai vonzóerő 

növelése, természeti örökség turisztikai hasznosítása), valamint a mezőgazdasági öntözéshez 

kapcsolódó vízkínálati oldal erősítése (vízkivételtől függően). 

A Prioritás 2: Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) intézkedései csak az épített és 

települési környezetre gyakorolnak közvetlen hatást, így ennek átfogó, minden környezeti elemre és 

rendszerre kiterjedő vizsgálata jelen tanulmányban nem volt indokolt (az épített és települési 

környezetre gyakorolt hatás részletes kifejtése a vonatkozó fejezetben olvasható).  
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Prioritás 3. intézkedéseinek hatása a vizsgált környezeti elemekre 

Hatás a környezeti elemekre 

és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 
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Hatás a termőföld mennyiségére 

és a talaj minőségére 
+ ?/- + + 

+ 

+ 0 

?/- 

Hatás a földtani és 

ásványvagyonra 
+ +/- 0 0 0 + 0 

Hatás a levegő minőségére + + + ?/- + + 0 

Hatás zajterhelésre és 

fényszennyezésre 
+/- - 0 - 0 0 0 

Hatás a vízre (felszíni és felszín 

alatti vizek mennyisége és 

minősége), az ár- és 

belvízvédelemre 

++ - + + ?/- + 0 

Hatás a hulladékgazdálkodás 

helyzetére 
+ +/- +/- ++ ?/+ + ?/+ 

Hatás a tájra (tájszerkezet, 

tájhasználat, tájjelleg, tájkép) 
? ? 0 ?/+ ?/+ ? ?/- 

Hatás a klímára + + ?/+ + ++ + 0 

Hatás az épített és települési 

környezetre 
++ + ++ ++ ++ + ++ 
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Hatás a környezeti elemekre 

és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

3.
1.

 Z
ö

ld
- 

és
 

ké
ki

n
fr

as
tr

u
kt

ú
ra

 
fe

jle
sz

té
s 

3.
2.

 M
eg

ú
ju

ló
 

en
er

gi
af

or
rá

so
k 

h
as

zn
o

sí
tá

sa
 

3.
3.

 E
n

er
gi

ah
at

ék
o

n
ys

ág
 

n
ö

ve
lé

se
 

3.
4.

 K
ö

rf
o

rg
ás

o
s 

ga
zd

as
ág

ra
 v

a
ló

 á
tt

ér
és

 
és

 
h

u
lla

d
ék

ga
zd

ál
ko

d
ás

 

3.
5.

 Ö
ko

ló
gi

ai
 p

o
te

n
ci

ál
 

ja
ví

tá
sa

 

3.
6.

 F
en

n
ta

rt
ha

tó
 

(i
n

te
gr

ál
t)

 v
íz

ga
zd

ál
ko

d
ás

 

3.
7.

 S
ze

m
lé

le
tf

or
m

ál
ás

 é
s 

ö
ko

tu
ri

zm
u

s 
m

e
gv

al
ó

sí
tá

sa
 

Hatás a kulturális örökségre 

(műemlékvédelem, régészet), a 

világörökségi és a világörökségi 

várományos területekre 

+ 0 0 + + + +/- 

Hatás az élővilágra, védett és 

Natura 2000 területekre 

?/- 

+/- + + 

?/-- 

+ ?/- ?/+ 

+ + 

 

A Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye esetében valamennyi intézkedés hatást gyakorol a 

környezeti elemekre. A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedései többnyire pozitív hatással 

vannak a talajra, vizekre, levegőre, az élővilágra, a hulladékgazdálkodás helyzetére. Ezen 

intézkedéscsoport keretein belül kiemelendő a szennyvízelvezető rendszerek kiépítése, amely jelentős 

pozitív hatást gyakorol a vizek minőségére, hozzájárul a vizek minőségének javításához, a jó állapot 

eléréhez és megőrzéséhez (összhangban az Európai Unió Víz Keretirányelvvel). Vízgazdálkodási 

szempontból ugyancsak üdvözlendők a csapadékvíz elvezetésére és helybentartására irányuló 

törekvések, amelyek előremutató módon készítik fel a megyét a klímaváltozás negatív hatásainak 

kezelésére. Szintén ezen intézkedéscsoport talaj- és klíma oldalról pozitív intézkedése a precíziós 

mezőgazdasági gyakorlat támogatása; a helyes mezőgazdasági gyakorlattal mind az ÜHG kibocsátás, 

mind a felesleges víz-és növényvédőszer-, mind a trágyahasználat is csökkenthető. A 3.2. Megújuló 

energiaforrások hasznosítása kapcsán már árnyaltabb képet kapunk; ebben az esetben a hatások 

iránya jelentősen függ a megvalósítástól. Példaként említve a fotovoltaikus rendszerek telepítésének 

pozitív hatása akkor valósul meg igazán, ha a telepített panelek nem „zöldmezős” formában, hanem 
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már meglévő épületállományokon, infrastruktúra elemeken történnek, ellenkező esetben talajfedés 

és területfoglalás történik, amely káros hatással van a talajra, élővilágra, vízdinamikára és a táj 

természetes jellegére. Ugyancsak a megvalósítástól függ a geotermikus energia hasznosításának 

hatása a felszín alatti vízkészletekre. Annak fenntarthatósága nagyban függ a hasznosított vízkészlettől 

(megújuló, vagy nem megújuló), illetve a hulladékvíz visszasajtolásának megvalósítási módjától (ne 

idézzen elő gőzkitöréseket, felszínsüllyedést). A hulladék- és biomassza hasznosításának lehetősége – 

hasonlóan a Koncepcióban már vizsgáltakhoz – a Programban is intézkedésként szerepel: ennek 

kapcsán azonban szintén fontos hangsúlyozni, hogy bár a biomassza megújuló energiaforrásnak 

számít, ugyanez nem mondható el az energetikai célú hulladékégetésről (mivel annak káros hatása van 

a levegőminőségre, élővilágra stb.). 

A 3.3. Energiahatékonyság növelése bizonyos elemekre pozitívan (talaj, víz, levegő, élővilág), míg 

másokra negatívan hathat (hulladékgazdálkodás helyzete, éghajlat). Az energiahatékonyság növelése 

ugyanis ellentmondást hordoz magában. Az egységnyi energiahasználat hatékonyabb formája nem 

mindig járul hozzá a végső energiafogyasztás csökkenéséhez. Legtöbbször a fogyasztásban kisebb 

arányban ugyan, de növekedését tapasztalhatunk, a hatékonysági fejlesztések nélküli állapothoz 

képest. A 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás intézkedések kapcsán 

alapvetően pozitív hatások realizálódhatnak a környezeti elemek tekintetében.  

A 3.5. Ökológiai potenciál javítás intézkedései alapvetően pozitívak a vizsgált elemekre nézve, azonban 

az erdőtelepítés kapcsán csak abban az esetben beszélhetünk pozitív hozadékról, amennyiben az kellő 

körültekintéssel történik (különösen az élővilág, a talaj és a vízgazdálkodás, éghajlat szempontjából). 

Ellenkező esetben komoly károk, negatív hatások alakulhatnak ki: bizonyos területek szárazodhatnak, 

ezzel párhuzamosan az élővilág, a talaj károsodik, a nem megfelelően választott faállomány nettó CO2 

kibocsátóvá válik. A 3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás intézkedései egyöntetűen pozitívak a 

vizsgált elemekre nézve. A 3.7. Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása a megnövekedő 

turistaforgalom miatt (fokozódó terhelés) akár negatívnak is hathat egyes elemek, hatásviselők 

szemszögéből nézve (élővilág, táj, kulturális örökség), de bizonyos esetben a környezettudatos 

magatartás terjedése akár pozitív hozadékkal is járhat (pl. hulladékhelyzet). A negatív hatások 

elkerülése érdekében elengedhetetlen a turistaforgalom moderálása, szabályozása (pl. a különösen 

érzékeny területeken csak vezetett túrák ajánlottak) 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 37 

 

Prioritás 4.  intézkedéseinek hatása a vizsgált környezeti elemekre 

Hatás a környezeti elemekre 

és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai 

szállítási és digitális hálózatokkal 
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Hatás a termőföld mennyiségére 

és a talaj minőségére 

- - - - - 0 

Hatás a földtani és 

ásványvagyonra 

0/- 0/- 0 0/- 0/- 0 

Hatás a levegő minőségére -/+ -/+ -/+ + + 0 

Hatás zajterhelésre és 

fényszennyezésre 
-- -- - 0 -- 0 

Hatás a vízre (felszíni és felszín 

alatti vizek mennyisége és 

minősége), az ár- és 

belvízvédelemre 

- - - ?/- ?/- - 

Hatás a hulladékgazdálkodás 

helyzetére 

- - - - - 0 

Hatás a tájra (tájszerkezet, 

tájhasználat, tájjelleg, tájkép) 

- - - ?/- - - 

Hatás a klímára - - - + + ?/+ 

Hatás az épített és települési 

környezetre 
+ + + ++ + 0 
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Hatás a környezeti elemekre 

és rendszerekre 

Prioritások 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai 

szállítási és digitális hálózatokkal 
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Hatás a kulturális örökségre 

(műemlékvédelem, régészet), a 

világörökségi és a világörökségi 

várományos területekre 

0/- 0/- 0 0/- 0/- 0 

Hatás az élővilágra, védett és 

Natura 2000 területekre 

-- -- -- ?/- -- - 

 

A Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

intézkedései között főként infrastruktúra beruházásokat találunk. Ezen intézkedések megvalósítása 

természetszerűleg negatív hatásokkal; így talajfedéssel, (az élővilág szempontjából) területfoglalással, 

építési hulladék keletkezésével, tájformálással járnak. Az üzemeltetési fázisban az eredeti állapothoz 

képest megnövekedett forgalomra, közút esetén a nagyobb gépjárműforgalomból származó 

károsanyagkibocsátásra (pl. NOx) kell számítani. Ezen beruházások néhány esetben pozitív hatással 

járhatnak; légszennyezés lokális csökkenése a régi forgalmas útvonalakon, mivel az új útvonalak 

biztosítják a gyorsabb elérést és az egyenletesebb forgalomlevezetést. Valamint, a 4.4. Belterületi 

járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítéséhez, és a 4.5. 

Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztésekhez kapcsolódó intézkedések 

hatására, a gyalogos, kerékpáros és vasúti közlekedés igénybevételének növelésével csökkenthető a 

közutak személygépjármű forgalomból adódó károsanyag kibocsátása.  

A Prioritás 5: Egészséges, aktív és támogató társadalom intézkedései alapvetően nem tartalmaznak a 

vizsgált környezeti elemekre gyakorolt hatásokat.  
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A Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítéséhez 

kapcsolódó intézkedéseknek csak marginális hatása van környezeti elemekre és rendszerekre. Éppen 

ezért ezek kifejtése a vonatkozó fejezetekben történik. Az intézkedések alapvetően pozitív hatással 

vannak az épített és települési környezetre. Negatív hatásként főként a zaj-és fényterhelés növekedést, 

valamint egy intézkedés esetében (6.4. Specifikus táji-természeti adottságokkal rendelkező térségek 

integrált fejlesztése) az élővilág fokozottabb terhelését okozhatják. Utóbbi esetében fel kell hívni a 

figyelmet, arra, hogy a megvalósuló fejlesztések olyan módon történjenek, hogy semmiképp ne 

veszélyeztessenek értékes helyi ökoszisztémákat, kulturális örökségeket (pl. természetvédelmi 

területek, Ramsari területek, Natura 2000 területek, világörökségi és a világörökségi várományos 

területek).  

3.1.2. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák és ezek alakulása, ha a Programban 

meghatározott intézkedések nem valósulnak meg 

A Program a környezeti központú fejlesztéseket külön prioritásként kezeli és a kapcsolódó feladatokról 

általánosan elmondható, hogy azok hozzájárulnak a fennálló környezeti konfliktusok enyhítéséhez. 

Ettől függetlenül még a környezeti célú intézkedéseknél is megfigyelhetők átváltási jelenségek, melyek 

bár javítanak egyes környezeti feltételeken, más területeken a természeti erőforrások megnövekedett 

igénybevételét eredményezhetik. Az ilyen ellentmondásos folyamatokat az elemzés későbbi, közvetett 

környezetterhelést vizsgáló fejezetei mutatják be részletesen. Az alábbi fejezet a jelenleg is fennálló 

környezeti konfliktusokat vizsgálja, valamint azt, hogy azok miként alakulnának a Programban kijelölt 

feladatok megvalósulása nélkül. 

Korunk legjelentősebb környezeti konfliktusai a klímaváltozásból és a biodiverzitás csökkenéséből, 

továbbá a földhasználat-váltásból, a nitrogén és a foszfor globális biogeokémiai ciklusának jelentős 

átalakulásából, az elérhető édesvíz-készletek megfogyatkozásából, és a részecske-szennyezésből 

erednek.6 E jelenségek egymással is szoros összefüggést mutatnak, komplex ok-okozati 

kapcsolatrendszert alkotva. 

A felsorolt konfliktusok közül több esetében is pozitív hatások indulnak majd el a Program 

megvalósítása során. Kiemelten igaz ez a klímaváltozás kérdéskörére, amely külön prioritásként 

szerepel a dokumentumban. Számos olyan tevékenységet határoztak meg, amelyek hozzájárulnak a 

 
6 Rockström et al. 2009, Nature 461:472-475. alapján 
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klímaváltozásra gyakorolt antropogén hatások csökkentéséhez. Az energetikai fejlesztések (megújulók 

alkalmazása, hatékonyság növelése) hosszú távon segítenek abban, hogy a megye elmozduljon az 

alacsonyabb károsanyag-kibocsátással járó energiatermelési formák felé, és fenntartható módon 

hasznosítsa azokat. A klímasemlegesség elérését szolgálja továbbá a szén-dioxid elnyelő kapacitások 

növelése és a fenntartható talajművelési gyakorlatok kialakítása. Az utóbbi években e két tevékenység 

a klímaváltozás elleni harc sarokpontjává vált, a helyi megvalósításuk nagyban hozzájárul majd a megye 

fenntartható működéséhez. Az élelmiszergazdaság fejlesztésében szerepet kap a helyi ellátási láncok 

erősítése, amely magával hozza a logisztikai folyamatok környezetterhelésének mérséklését. 

Az ivóvízkészletek és a vízi erőforrások helyzete egy szintén kiemelt környezeti kérdés, amelyre a helyi 

fejlesztések pozitív hatással lesznek. A Programban megjelenik az ivóvízbázis védelmi beruházások 

támogatása, vezetékes szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése, melyek elősegítik az értékes 

ivóvízkészletek szennyeződésének megelőzését. A vízgazdálkodás területén kiemelendő a csapadékvíz-

elvezető rendszer kiépítése, valamint a csapadék megtartására és későbbi hasznosítására irányuló 

intézkedések. 

A csapadékvíz hasznosítása és a szennyvíz-elvezető rendszerek kiépítése pozitív hatással lesznek egy 

másik esszenciális természeti erőforrás, a talaj állapotára. Míg az előbbi intézkedés a talaj 

vízgazdálkodására gyakorol kedvező hatást, addig az utóbbi főként a lehetséges talajszennyezést 

csökkenti. A talaj esetében további pozitívum, hogy a Program külön figyelmet szentel annak, a 

környezetkímélő talajművelés és a precíziós mezőgazdaság módszereinek meghonosításával. Ezek a 

gyakorlatok számolnak a termőhely heterogenitásával, és minimalizálják a feleslegesen adagolt 

talajjavító anyagokat, öntözővizeket. Ezáltal mérsékelik a jelenleg fennálló talajdegradációs 

folyamatokat (pl. erózió, szervesanyag-csökkenés, savanyodás, másodlagos szikesedés). Továbbá a 

precíziós gazdálkodás alkalmazása az élővilágra is jó hatást gyakorol. A természetközeli területeken 

csökken a tápanyag-felhalmozódás (a szántókról a talajvízbe kimosódás csökkenése révén), ezzel a 

gyomnövények, köztük az inváziós fajok életlehetőségei visszaszorulnak, és kedvezőbb termőhelyi 

körülmények közé kerülnek az őshonos fajok. 

A hulladékprobléma kezelése szintén fontos szerepet kap a dokumentumban, a körforgásos 

gazdaságra való átállás külön feladatcsomag a fenntarthatósági prioritáson belül. A Program kiemelten 

kezeli a digitalizációt és az innovatív Ipar 4.0 gyártási folyamatok alkalmazását, melyek mind 

támogatják a körforgásos átalakulást. E kezdeményezések nemcsak a hulladékok hatékonyabb 

kezelését segítik, hanem hozzájárulnak a keletkezésük elkerüléséhez. Bár a körforgásos gazdaság 
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elsődleges fókusza az erőforrások kezelésén van, a kapcsolódó gyakorlatok bevezetése egyben 

hozzájárul a klímaváltozásra gyakorolt emberi hatások mérsékléséhez. 

3.2. A Program céljainak megvalósulása esetén a várható közvetlen környezeti, társadalmi 

és gazdasági hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azon tervi 

elemekre, amelyek a természeti erőforrások igénybevételét, a környezetterhelés 

módosulását vagy az emberi egészség közvetlen károsodását idézik elő 

3.2.1. Természeti erőforrások közvetlen igénybevételének vagy környezetterhelésnek a 

közvetlen előidézése 

A vizsgálat során megállapításra került, hogy az alábbi intézkedések válthatnak ki közvetlen hatást az 
egyes hatásviselőkre: 

Közvetlen hatásokat kiváltó 

intézkedések 
Hatás jellege Hatásviselők 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

1.1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

beépítés növekedése: 

területfoglalás, talajfedés, 

építési hulladékok 

keletkezése 

talaj, levegő, víz, 

hulladékgazdálkodás, zaj- és 

fényszennyezés, táj, épített 

környezet, élővilág 

1.6. Komplex turisztikai fejlesztések fokozott erőforrás használat 

talaj, levegő, víz, élővilág, zaj- és 

fényszennyezés, épített 

környezet, táj 

1.7. Az élelmiszergazdaság fejlesztése 

öntözés, 

élelmiszerhulladékok 

csökkenése 

talaj, levegő, víz, 

hulladékgazdálkodás 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés 
vízgazdálkodási fejlesztések 

(szennyvíz-rendszerek, 

talaj, levegő, víz, 

hulladékgazdálkodás, élővilág 
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Közvetlen hatásokat kiváltó 

intézkedések 
Hatás jellege Hatásviselők 

öntözés), precíziós 

mezőgazdaság 

3.2. Megújuló energiaforrások 

hasznosítása 

területfoglalás, talajfedés 

(zöldmezős fotovoltaikus, -

termikus rendszerek), 

vízgazdálkodás (duzzasztók, 

geotermikus energia), 

biomassza előállítás, 

hulladékhasznosítás 

talaj, földtani közeg, levegő, víz, 

hulladékgazdálkodás, klíma, táj, 

épített környezet 

3.3. Energiahatékonyság növelése 

vízgazdálkodási fejlesztések, 

mezőgazdasági fejlesztések, 

energiagazdálkodási 

fejlesztések 

víz, talaj, fényszennyezés, klíma, 

hulladékgazdálkodás 

3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés 

és hulladékgazdálkodás 

hulladékkezelés fejlesztése, 

mezőgazdasági fejlesztések  

hulladékgazdálkodás, klíma, 

talaj, levegő 

3.5. Ökológiai potenciál javítása 

erdőtelepítés, növekvő 

erőforrás használat, Natura 

2000 területek 

fokozatottabb védelme 

élővilág, talaj, víz, táj 

3.6. Fenntartható (integrált) 

vízgazdálkodás 

vízgazdálkodási fejlesztések, 

aszálykárok mérséklése 

víz, épített környezet, élővilág, 

talaj 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa 

4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati 

viszonylatok fejlesztése 

területfoglalás, talajfedés, 

bolygatás 

talaj, levegő, víz, élővilág, táj, 

zaj-és fényszennyezés, épített 

környezet 
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Közvetlen hatásokat kiváltó 

intézkedések 
Hatás jellege Hatásviselők 

4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése 
területfoglalás, talajfedés, 

bolygatás 

talaj, levegő, víz, élővilág, táj, 

zaj-és fényszennyezés, épített 

környezet 

4.3. Települések kedvezőbb feltárása, 

zsákhelyzetének megszüntetése 

területfoglalás, talajfedés, 

bolygatás 

talaj, levegő, víz, élővilág, táj, 

zaj-és fényszennyezés, épített 

környezet 

4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak 

felújítása, új helyi és térségi kerékpáros 

létesítmények kiépítése 

területfoglalás, talajfedés, 

bolygatás 

talaj, levegő, víz, élővilág, táj, 

zaj-és fényszennyezés, épített 

környezet 

4.5. Kötöttpályás közlekedés és 

intermodális csomópontok fejlesztése 

területfoglalás, talajfedés, 

bolygatás 

talaj, levegő, víz, élővilág, táj, 

zaj-és fényszennyezés, épített 

környezet 

4.6. Vízi infrastruktúra fejlesztése 
fokozott erőforrás használat 

(vízi környezet) 
víz, élővilág 

Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

6.1. Agglomerációk és városi 

településegyüttesek integrált fejlesztései 

települési infrastruktúra 

fejlődése 
épített és települési környezet 

6.2. Szolgáltatások elérhetőségének 

javítása a periferikus térségekben, járási 

és mikrotérségi központok funkcióinak 

erősítése 

települési infrastruktúra 

fejlődése 
épített és települési környezet 

6.4. Specifikus táji-természeti 

adottságokkal rendelkező térségek 

integrált fejlesztései 

jelentős természeti értéket 

képviselő területek fokozott 

erőforráshasználata 

élővilág, hulladékgazdálkodás 
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3.2.2. Közvetve természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezető 

folyamatok 

A Programban meghatározott prioritási területek és a bennük foglalt feladatok környezeti 

szempontból általában pozitív hatásokat eredményeznek. Azonban több tevékenység esetében is 

előfordul, hogy hosszú távon a vártnál kevesebb természeti erőforrást takarít meg vagy az elérhető 

megtakarítások csak más típusú erőforrások megnövekedett felhasználásával érhetők el. Jelen fejezet 

az ilyen esetek bemutatására fókuszál. Tekintettel arra, hogy az elemzés egy globális perspektívából 

vizsgálja a Program hatásait, több esetben kiemel olyan folyamatokat, amelyek már a Koncepció 

Hatásvizsgálatában is megjelentek. Ennek oka, hogy bár két különböző dokumentumról van szó, a fő 

fejlesztési irányok mindkét esetben megegyeznek. 

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések esetében várható, hogy az attraktívabbá váló természeti-

turisztikai desztinációk előidézik az látógatószám növekedését, hozzájárulva ezzel a helyi természeti 

erőforrások fokozódó igénybevételéhez. Ez a talajra nézve növekvő erózióval, további talajfedéssel, 

bolygatással járhat (pl. parkolók, utak, beruházásokhoz kapcsolódó épületek, műtárgyak létesítése). 

Továbbá az autós forgalom növekedése – különösen a népszerű turisztikai célpontok irányába vezető 

közutakon – légszennyezést idézhet elő. 

A Koncepciótól eltérően a 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása intézkedései tesznek említést 

az energetikai célú hulladékégetésről, nem pedig a körforgásos gazdaság megvalósításánál. Ez azért is 

érdekes, mert a hulladékégetés nem számít megújuló alapú energiatermelésnek. A rendszertani 

besorolástól függetlenül érthető, hogy a jövőbeli fejlesztések során számolnak ezzel a tevékenységgel, 

hiszen a hulladékégetés országos szinten is meghatározó fejlesztési irányzatnak számít. A 

hulladékégető kapacitások növelése viszont több szempontból is hozzájárul a természeti erőforrások 

közvetett igénybevételéhez. Egyrészt, e tevékenységnek a hulladékok képzik az alapvető erőforrását, 

melyre szükség lesz a megnövekedett kapacitások fenntartásához – és a megtérülésük biztosításához. 

Ez a jelenség pedig ellentmond a napjainkban egyre fontosabbá váló körforgásos gazdasági 

alapelveknek, melyek célja a hulladékok keletkezésének elkerülése. Másrészt, a hulladékégetés relatív 

magas ÜHG emisszióval jár, ami szembe megy a Program által prioritásként kezelt klímasemlegességi 

elvárásokkal. 

A 3.3. Energiahatékonyság növelése kapcsán meg kell említeni, hogy egy tipikusan olyan területről van 

szó, ahol gyakori a nem szándékolt hatások megjelenése. Gazdaságfejlesztési szempontból 

mindenképpen kedvező az energetikai költségek csökkentése, ám az energiahasználat redukciója nem 
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feltétlenül áll egyenes arányban a hatékonyság javulásával. Az olcsó erőforrás ugyanis indukálja annak 

intenzívebb használatát. A Koncepció – helyesen – számolt is azzal a ténnyel, hogy az ilyen irányú 

fejlesztések főként az egységre jutó energiahasználatban jelentenek javulást, ám a végleges 

energiafelhasználásban legfeljebb a növekedés mértékét csökkentik. Ez történt a megyében az elmúlt 

évtizedben is. 

A 3.5. Ökológiai potenciál javítása érdekében tervezett erdőtelepítések esetében ki kell emelni a 

vízgazdálkodás fontosságát. Erdőtelepítésre ugyanis csak olyan területek alkalmasak, ahol a környezeti 

érzékenység vízoldalról sem áll fenn. 

A Program 4-es prioritása (Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális 

hálózatokkal) nagymértékű infrastruktúrafejlesztéssel számol. Környezeti szempontból pozitívumnak 

tekinthető a gyalogos, biciklis és tömegközlekedés támogatását célzó intézkedések megléte, amelyek 

várhatóan enyhítenek a személyszállítással járó károsanyag-kibocsátások mértékén. Viszont a prioritás 

első három feladatcsomagja autóutak építését tűzte ki célul, ami hosszú távon az autós közlekedés és 

az abból származó ÜHG emisszió növekedését eredményezi. 

3.2.3. Társadalmi, gazdasági szempontból jelentős hatást kiváltó tényezők 

A megye területfejlesztési programjában megjelennek társadalmi prioritások és hozzájuk tartozó 

intézkedések. A széleskörű társadalmi fejlődést előidéző prioritások és azok konkretizálására szolgáló 

intézkedések nagyban függnek a megye környezeti, társadalmi és gazdasági folyamataitól egyaránt. 

Kiemelendő, hogy a megye tervezett prioritásait és intézkedéseit megalapozza a Helyzetfeltárásban és 

a koncepcióban is ismertetett térszerkezeti kettősség, a városi és vidéki térségek eltérő igényei. 

A társadalmi szempontból jelentős hatást kiváltó tényezők közé sorolható a társadalmi kohézió 

elősegítése, ahol a helyi közösségi identitás erősítésére szolgáló célok a dominánsok. Ez hozzájárulhat 

az 5. prioritás megvalósulásához, amely az egészséges, aktív és támogató társadalmat irányozza elő. E 

prioritásra pedig hatást gyakorolhat a testi-fizikai, lelki-mentális jóllét fejlesztése. A jóllét eléréséhez 

továbbá a közszolgáltatások fejlesztése is cél, ahol főként azok elérhetőségének javítása kiemelendő.  

A társadalom kiegyensúlyozott működése és fejlődése érdekében a közösségi, és civil támogató közeg 

megteremtése és annak fenntartása, javítása is célkitűzés, amely elősegítheti az 5. prioritás 

egészséges, aktív és támogató társadalom és annak intézkedéseinek megvalósulását. A társadalmi 

felzárkózásra és a népesség megtartására irányuló célok is hatást gyakorolnak a Program prioritására, 
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amely segítségével javulhatnak a megye demográfiai mutatói és csökkenhet a társadalmi 

kirekesztődés. 

3. táblázat: Társadalmi szempontból jelentős hatást kiváltó tényezők kapcsolata a megye 

Programjának 5. prioritásának intézkedéseivel 

Hatást kiváltó 
tényezők 

5. Prioritás – Egészséges, aktív és támogató 
társadalom 

1.
 In

té
zk

ed
és

 

2.
 In

té
zk

ed
és

 

3.
 In

té
zk

ed
és

 

4.
 In

té
zk

ed
és

 

5.
 In

té
zk

ed
és

 

6.
 In

té
zk

ed
és

 

Helyi közösségi 
identitás 
erősítése 

0 + + ++ ++ + 

Testi-fizikai és 
lelki-mentális 

jóllét 
fejlesztése 

++ + + ++ ++ ++ 

Közösségi és 
civil támogató 

közeg 
fejlesztése 

0 ++ ++ ++ ++ + 

A társadalmi 
felzárkózásra és 

a népesség 
megtartására 
irányuló cél 

+ ++ ++ ++ + + 

Forrás: saját szerkesztés 

A társadalmi háttér esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a megye Programjában megjelenő 

versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) 2. prioritásra is, ahol a helyi munkaerő-fejlesztés a fő 

cél. Jelentős hatást kiváltó tényező lehet már a munkaerőpiacra való előzetes felkészítés, azaz a 

munkába állást segítő fejlesztések szorgalmazása, ahol javítható a munkavállalók lakhatási és/vagy 

közlekedési lehetőségeinek szélesítése. További, hatást kiváltó tényező lehet, ha a képzések során 

szorosabb kapcsolatot építenek ki a gazdasági szférával, amely közvetett módon gazdaságélénkítő 

hatással bír. 
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4. táblázat: Munkaerő szempontból jelentős hatást kiváltó tényezők kapcsolata a Program 5. 

prioritásának intézkedéseivel 

Hatást kiváltó 
tényezők 

2. Prioritás – Versenyképes munkaerő 
(tudás, képzés, oktatás) 

1.
 

In
té

zk
ed

és
 

2.
 

In
té

zk
ed

és
 

3.
 

In
té

zk
ed

és
 

4.
 

In
té

zk
ed

és
 

Munkába állást 
segítő fejlesztések 

+ + ++ ++ 

Az oktatás és a 
gazdasági szféra 
kapcsolatának 

erősítése 

+ + ++ ++ 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.3. A Program megvalósulása esetén várható környezeti hatások 

Általánosságban elmondható, hogy a megfogalmazott Prioritások közül az 1. (Innovatív, rugalmas, 

versenyképes gazdaság), valamint a 3. (Zöldebb, karbonmentes megye), továbbá a 4. (Jobban 

összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal), és a 6. (Területi 

egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése) intézkedései tartalmaznak a 

vizsgált környezeti elemekre gyakorolt hatásokat. A hatások csoportosítása a következő:  

● infrastrukturális beruházásokból adódó talajfedés, területfoglalás, építési hulladék mennyiségi 

növekedése; 

● fokozott erőforráshasználat: turisztikai fejlesztések, természeti környezet használata; 

● energiagazdálkodási hatások; 

● vízgazdálkodási intézkedések hatása; 

● hulladékgazdálkodási intézkedések hatása; 

● mezőgazdasági intézkedések hatása. 
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3.3.1. Hatás a környezeti elemekre 

Hatás a termőföld mennyiségére és a talaj minőségére 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztés intézkedéseinek talajra gyakorolt hatásukat tekintve összetettek. 

Míg a barnamezős beruházások ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítása az újabb (zöldmezős) 

területek bevonásának elkerülése miatt pozitívak, addig az infrastrukturális fejlesztések (épület 

állomány növelése, vonal létesítmények) jellegükből adódóan, alapvetően negatív hatást gyakorolnak 

a talajra (mind mennyiségi, mind minőségi oldalról tekintve). Utóbbi esetében a létesítmények 

területfoglalásával, valamint az építési szakaszban földmunkákkal, továbbá felvonulási útvonalak és 

raktározási területek létesítével is számolni kell. A negatív hatás elsősorban a humuszos termőréteg 

csökkenésében, ebből fakadó erózióban, valamint talajtömörödésben nyilvánul meg.  

Javaslat: munkaterületek kiterjedésének minimalizálása, megfelelő munkaszervezés (munkagépek 

minél rövidebb terhelése végett). Emellett javasolt a munkálatok elvégzése során korszerű, 

környezetbarát technológiák alkalmazása. Továbbá minden esetben figyelembe kell venni a 

talajvédelmi szempontokat, talajvédelmi tervek utasításait, különös tekintettel a humuszos 

termőréteg védelmére.  

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések esetében, a talajra gyakorolt hatás a természeti örökség 

hasznosítását tekintve léphet fel, többnyire negatív formában. Azonban ennek mértéke jelentősen 

függ a fejlesztések, hasznosítási módok mikéntjétől. Minden esetben elmondható, hogy a 

fejlesztésekkel együtt járó beruházások talajfoglalással, talajfedéssel, erózióval, bolygatással járnak 

majd. Továbbá az attraktívabbá váló természeti-turisztikai desztinációk látogató számának növekedése 

fokozza a természeti környezetre nehezedő terhelést; a talaj esetében ez növekvő erózióval, további 

talajfedéssel, bolygatással járhat (pl. parkolók, utak, beruházásokhoz kapcsolódó épületek, műtárgyak 

létesítése).  

Javaslat: Amellett, hogy beruházások elhelyezésénél figyelembe kell venni a védőövezetek betartását 

(megyei területrendezési tervek), törekedni kell az elfoglalt területek minimalizálására is (csak a 

szükséges mértékben történjenek építkezések), valamint a fenntartható környezethasználatra.  

Az 1.7. Élelmiszergazdaság, azon belül az öntözéses gazdálkodás fejlesztési intézkedései csak abban az 

esetben lesznek pozitívak a talajra nézve, amennyiben figyelembevételre kerülnek az öntözési 

tervekben foglalt javaslatok (90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapján); a talaj fontosabb 
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vízgazdálkodási paraméterei, valamint az öntözővíz minősége, illetve az egyszerre kiadható maximális 

öntözővíz adag.  

Javaslat: célszerű az öntözésre szánt víz kínálatoldali növelése mellett a talaj természetes vízraktározó 

képességét is javítani; ebben mind a szervesanyag visszapótlás, mind a talajszerkezet megóvása fontos 

szerepet játszik. Ezek mellett különösen fontos az öntözés megfelelő időzítése; a száraz felszínre érkező 

öntözővíz ugyanis rombolja a talaj szerkezeti elemeit, mely hosszú távon funkcióvesztést (pl. csökkenő 

hatékonyságú anyagtranszportot, ebből következően romló tápanyaggazdálkodást), talajeróziót 

idézhet elő. 

 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedései közül jelentősebben a vezetékes szennyvíz-

elvezető rendszer kiépítése, továbbá a csapadékvíz-elvezetőrendszer létesítése és bővítése, 

csapadékvíz károkozás nélküli helybentartására, hasznosítására irányuló törekvések lesznek pozitív 

hatással a talajra. Míg a szennyvíz-elvezető rendszerek kiépítése alapvetően a lehetséges 

talajszennyezést csökkenti, addig a csapadékvíz helybentartása a talaj vízgazdálkodására gyakorol 

kedvező hatást. A környezetkímélő talajművelés és a precíziós mezőgazdaság eszközrendszereinek és 

módszereinek meghonosítása alapvetően pozitív hatást gyakorol a talajra, mivel figyelembe veszi a 

termőhely heterogenitását, aminek köszönhetően a jövőben csökkenni fognak a feleslegben adagolt 

talajjavító anyagok és öntözővizek, mely a fennálló talajdegradációs folyamatokat mérsékelni fogja (pl. 

erózió, szervesanyag-csökkenés, savanyodás, másodlagos szikesedés).  

Javaslat: A precíziós adatok értelmezéshez és a talajoldalról fenntartható és hatékony beavatkozási 

döntések meghozatalához minden esetben szükséges a szaktanácsadói háttér igénybevétele, ennek 

hiányában a precíziós törekvések nem lennének többek puszta adatgyűjtésnél.  

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó, fotovoltaikus (napelem) és fototermikus 

(napkollektor) rendszer létesítése abban az esetben lehet negatív hatással a talajra nézve, amennyiben 

a telepíteni kívánt elemek új területek elfoglalásával járnak (talajfedés). 

Javaslat: törekedni kell ezek már meglévő épületállományokon történő elhelyezésére.  

A talajokat jelentősen érinti az intézkedéscsoport biomasszára épülő megújuló energiaelőállítás 

intézkedése, ennek hatása ugyanis nagyban függ a biomassza keletkezésének módjától.  

Javaslat: a biomassza felhasználása csak abban az esetben fenntartható a talaj szempontjából, 

amennyiben a biomassza előállítása (villamosenergia, vagy hőenergia termelés céljából) a talajra nézve 
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nem kizsákmányoló módon történik. Sajnálatos módon sok esetben félreértelmezett a szilárd 

biomasszából történő energia-előállítás; az intenzív növénytermesztés, valamint a tarlómaradványok 

fűtőanyagként történő értékesítése rövid időn belül a talajok klímaváltozással szembeni 

érzékenységének fokozódásához vezet, mivel szervesanyag-tartalmuk csökken, szerkezetük leromlik, 

hidrofizikai tulajdonságaik (vízvezető, víztartó képességük) gyengül. Amennyiben ez az állapot 

hosszabb távon fennáll, a talajdegradáció visszafordíthatatlanná válik, ez pedig súlyos károkat okoz a 

mezőgazdaságnak is; gyengítve ezzel a növénytermesztés esélyeit, ami élelmiszerbiztonsági kockázatot 

is hordoz.  

A 3.3. Energiahatékonyság növelése intézkedéscsoporton belül a precíziós mezőgazdaság 

eszközrendszereinek és eljárásainak fejlesztése, valamint bővítése lesz várhatóan pozitív hatással a 

talajra, ahogyan az a 3.1. intézkedés precíziós mezőgazdasági törekvései esetén is megfogalmazásra 

került. Ennek főként akkor van pozitív hozadéka, amennyiben az adatgyűjtés mellé szakértői elemzés, 

szaktanácsadás is társul.  

A 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás kapcsán a tisztított szennyvíz és 

szennyvíziszap hasznosítása (termőföldön történő elhelyezése), a körforgásos mezőgazdasági 

rendszerek meghonosítása várhatóan pozitív hatással lesz a talajra,  

Javaslat: utóbbi esetében ez akkor tud jól megvalósulni, ha a keletkező mezőgazdasági hulladékok (pl. 

szármaradványok) egy részének szántóföldön hagyása és bekeverési is megtörténik, és nem kizárólag 

körforgásos folyamat egy következő lépéséből származó, átalakított szervesanyag és tápanyag formák 

kerülnének visszajuttatásra (pl. komposztok).  

A 3.5. Ökológiai potenciál javítási intézkedések alapvetően pozitív, vagy semleges hatással vannak a 

talajra nézve. Azonban erdőtelepítést támogató intézkedés csak jól átgondolt formában megvalósítva 

nem okoz kárt (azaz negatív hatást) a talajok vízgazdálkodásában; az erdőtelepítés során 

elengedhetetlen az adott termőhely nemcsak tápanyagoldali, hanem talajfizikai, talajvízgazdálkodási 

ismerete (a vízgazdálkodási kategóriák figyelembevétele). A talajérzékenység figyelmen kívül hagyása 

komoly vízgazdálkodási, természeti károkat okozhat, pl. erózió, fizikai-kémiai degradáció, élővilág 

pusztulása (biodiverzitás csökkenése).  

A 3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás intézkedéscsoport elemei alapvetően hozzájárulnak a 

talajok vízgazdálkodásának javításához; különösen a mezőgazdasági vízveszteségek csökkentése, 

valamint a vízkár-aszálykár mérséklésének törekvései. Az ellenállóbb talajszerkezet a talaj hidrofizikai 
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tulajdonságainak javulását eredményezi, fenntartva ezáltal a kulcsfontosságú kémiai-biokémiai 

anyagtranszport folyamatokat (tápanyaggazdálkodás). 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  

A 4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése, és a 4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok 

fejlesztése, továbbá, a 4.3. Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése 

intézkedések kapcsán jelölt intézkedések természetükből adódóan negatív hatással lesznek a talajokra 

nézve; ennek oka a talajfedés, talajbolygatás.  

Javaslat: ennek ellensúlyozására célszerű a munkálatok területi kiterjedését (felvonulási útvonalak, 

építési területek) minimalizálni, a letermelt humuszos termőréteget, pedig a kapcsolódó talajvédelmi 

tervek értelmében, az építés befejeztével rekultivációs céllal hasznosítani. Az üzemeltetési szakaszban 

törekedni kell az útburkolatról lefolyó csapadékvizek megfelelő elvezetésére, elkerülve, csökkentve az 

esetleges talajszennyezést, illetve szélsőséges esetben talajeróziót.  

A 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

volumene miatt csak kis mértékben lesz negatív hatással a talajra nézve, mely hatás túlnyomóan 

talajfedésben nyilvánul meg.  

A 4.5. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése az építési szakaszokhoz 

kötötten negatív hatással lesznek a talajokra nézve, mivel talajfedéssel, talajbolygatással együtt járó 

folyamatról van szó.  

Javaslat: ahogyan a közút építéssel kapcsolatban is javasolt, a vasúti pályák létesítése során is be kell 

tartani az azokban megfogalmazottokat (releváns részeket): cél minden esetben a minimális károkozás, 

valamint a lehető legnagyobb mértékű rekultiváció.  

Hatás a földtani és ásványvagyonra 

Általánosságban elmondható, hogy a megye területfejlesztési Programja csekély számú, a földtani és 

ásványvagyont érintő célkitűzést fogalmaz meg. A lényegesebb hatások alább kerülnek összegzésre: 

Megállapítható, hogy az 1. intézkedéscsoport elemei közül az 1.1.Infrastruktúra fejlesztések és az 1.6. 

Komplex turisztikai fejlesztések, melyekhez jelentősebb földmunkálatok, építkezések kapcsolódhatnak 

általánosságban véve földtani veszélyeket hordozhatnak magukban (különböző lejtős 

tömegmozgások: csuszamlás, suvadás stb.). 
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Javaslat: minden esetben törekedni kell az építési helyszín alapos megismerésére (rétegtani 

ismeretek), alapvető mérnökgeológiai előírások betartására, gondoskodni kell a megfelelő csapadékvíz 

levezetésről (a legtöbb ember által előidézett lejtős tömegmozgás oka a megváltozó hidrológiai 

körülmények), az építkezés során letermelt növényzet visszatelepítéséről, a magas kockázatú 

területeken történő építkezést minden esetben kerülni kell. A megyére jellemző lápos vidékek jelentős 

földtani értéket képviselő tőzegvagyona kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a 

turisztikai fejlesztések, beruházások a tőzeg letermelésével járnak, úgy komoly természeti 

(ökoszisztémák rombolása) és éghajlati károkozással (növekvő CO2 kibocsátás) kell számolni- így ezen 

területek bolygatása, lecsapolása, turisztikai fejlesztése egyáltalán nem javallott. 

A gyógyfürdők és gyógyhelyek komplex fejlesztése kapcsán (1.6 Komplex turisztikai fejlesztések) a 

fürdőkapacitások bővítése fokozott terhelést róhat a felszín alatti vízkészletekre, a kapacitás-bővítés 

abban az esetben javasolható, amennyiben a vízfelhasználás nem veszélyezteti a nem megújítható 

felszín alatti vízkészleteket (termálvíz, hévíz).  

Fel kell hívni a figyelmet a 4. prioritáscsoport intézkedései kapcsán – hasonlóan az 1. prioritási 

intézkedések infrastruktúra bővítéséhez – hogy az úthálózatok bővítése kapcsán minden esetben a 

földtani szempontból legkisebb kockázatú nyomvonalvezetésre kell törekedni. Valamint ezen 

esetekben is fontos a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, továbbá a védő szerepet 

betöltő növényállomány mihamarabbi visszapótlása.  

Hatás a zajterhelésre és fényszennyezésre  

A Program fejlesztési javaslatai közül számos hatást gyakorol a zajszennyezésre.  

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság  

A tervezett ipari, tudományos parkok, logisztikai és innovációs központok létrehozása, fejlesztése, 

valamint a már meglévő vagy a jövőbeli barnamezős beruházások által keletkezhet jelentősebb 

zajterhelés. Az épített környezet fejlesztése során főként az építkezési munkálatok esetében 

keletkezhet jelentős zajhatás, amelynél kiemelt figyelemmel kell lenni az esetleges lakóövezetek 

közelségére.  

Az 1.6. komplex turisztikai fejlesztések intézkedés alatt a fejleszteni kívánt turisztikai tevékenységtől 

függ, hogy az adott fejlesztés jár-e jelentősebb zajterheléssel. Fontos tényező, hogy a turisztikai 
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fejlesztéseket a helyi társadalom is elfogadja, mivel a nemkívánatos zajhatások más társadalmi 

konfliktusok forrásává válhatnak.  

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

További zajkibocsátással járnak a megye környezetének javítására irányuló infrastruktúra-fejlesztések, 

ahol leginkább a korszerűsítés és fejlesztés folyamata alatt keletkezhet nemkívánt zajhatás.  

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedései közt található olyan pont, ahol zajárnyékoló- és 

zajgátló falrendszerek létesítése a cél. Ebben a projektcsomagban jelenik meg a zajterhelés 

csökkentésére vonatkozó törekvés. Ugyanezen prioritás fejlesztése során, a geotermikus 

energiahasznosító rendszerek fenntartható módon történő alkalmazását célzó beruházások alatt is 

jelentkezhet jelentős mennyiségű zajterhelés, ahol a kiépítés, az energiahordozó kitermelése és a 

fúróberendezések működtetése is zajokozó. A 3.4. körforgásos gazdaságra való áttérés és 

hulladékgazdálkodása intézkedéscsomagban megjelenő fejlesztések, amik a környezetkímélő 

hulladékkezelést irányozzák elő, jellemző lehet a megnövekedett zajhatás, viszont amennyiben a 

hulladék elhelyezése távol esik a lakóövezettől, mindez nem válhat releváns problémává.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  

A prioritások között a 4. prioritás intézkedései során megvalósuló fejlesztések okozhatják a 

legmagasabb decibel értékeket. A zajterhelés az úthálózatok forgalmának növekedésével fokozódik, 

valamint a 4.5. kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésével, a 4.6. észak-déli vasúti folyosó 

fejlesztésével, a 4.7. GYSEV hálózat kapacitás növelésével, a 4.8. regionális és távolsági vasúti 

személyszállítás feltételeinek javításával, a 4.9. nagysebességű és teherforgalmi vasútfejlesztésekkel, 

valamint a 4.10. intermodális logisztikai központok kialakításával. A zajterhelés térbelisége ezáltal 

megváltozik, és olyan területeken is megjelennek a nemkívánatos hanghatások, ahol azelőtt nem volt 

jellemző, például a nagyobb települések elővárosaiban.  

Prioritás 5: Egészséges, aktív és támogató társadalom 

Az 5. prioritás intézkedései között leginkább az 5.6. helyi sport- és szabadidős terek és szolgáltatások, 

sport-és szabadidő infrastruktúra kialakítása, bővítése és fejlesztése intézkedés projektcsomagjai 

okozhatnak jelentős zajterhelést. Mindezt befolyásolja a szabadidő eltöltésének módja, így például a 

nem megfelelően kiválasztott területeken ösztönzött közösségi szabadidős programok okozhatnak 
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zajproblémákat. Emellett a sport- és szabadidős létesítmények fejlesztésével, építésével más, nem 

közösségi eredetű zajok keletkezhetnek (pl. építési zaj).  

Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

A 6. prioritás kapcsán az agglomerációs közösségi közlekedés-fejlesztések jelenthetnek zaj 

kockázatokat a jövőben, amely közvetett módon kapcsolódhat a 4. prioritás során leírt esetleges 

problémákhoz.  

Javaslat: Javasoljuk a fejlesztéseket a megvalósítás előtt széles társadalmi körben prezentálni, illetve a 

tevékenységeket megelőzően tájékoztatást nyújtani az érintettek részére, mivel a zajterhelés mint 

probléma, és a hozzá kapcsolódó elégedetlenség legtöbbször a hiányos ismeretekből, a hiányos 

kommunikációból és a konfliktusok nem megfelelő kezeléséből fakad. Ahogy a 3. prioritásban is 

megjelenik, úgy a legtöbb esetben a megfelelő zajárnyékoló falak telepítése, és a zajcsökkentés 

céljából történő zöldítés, zöldfelület-növelés lehet a megoldás, amelyek részben mérsékelni tudják a 

kialakult zajos helyzeteket. További, fontos javaslat, hogy a fejlesztések helyszíneinek kiválasztása 

során figyelemmel kell lenni a helyi lakosság igényeire és összetételére is, mindez a célok sikerességét 

is nagyban képes befolyásolni. 

 

Általánosságban véve elmondható, hogy a fényszennyezés az épített környezethez kapcsolódik. Az 

intézkedések közül a különböző infrastrukturális fejlesztések, egyéb építési beruházásokhoz 

kapcsolható.  

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztés (telephelyek, utak világítása), valamint az 1.6. Komplex turisztikai 

fejlesztések (turisztikai látványosságok megvilágítása, utak, parkolók megvilágítása) kapcsán a 

jelenlegi állapothoz képest minden esetben növekedni fog a fényszennyezés mértéke.  

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

Megvalósításától függően akár pozitív hatással is lehet a fényszennyezés csökkentésesre 3.3. 

Energiahatékonyság növelése intézkedés kapcsán a közvilágítási rendszerek korszerűsítése és 

fejlesztése.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  
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Fényszennyezést növelhetnek a 4. prioritás egyes intézkedései; 4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati 

viszonylatok fejlesztése és a 4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése, továbbá, a 4.3. Települések 

kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése, továbbá a 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak 

felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése, valamint a 4.5. Kötöttpályás 

közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése és a 4.6. Vízi infrastruktúra fejlesztés intézkedések; 

közúti világítás, reklámtáblák világítása, vízi közeledés világítása (éjszaka a vizes élőhelyeket terheli) . 

Javaslat: ügyelni kell a világítótestek megfelelő elhelyezésére, valamint a fény megfelelő irányítására, 

minden esetben kerülni szükséges az indokoltnál nagyobb fényáramú fényforrások használatát. 

Mindemellett ügyelni kell az időbeli megfelelőségre is; pl. turisztikai látványoságok, éjszakai funkciót 

be nem töltő épületek esetében, azok megvilágításának időtartamát a szükséges mértékben kell 

meghatározni, kerülendő a teljes éjszakán át tartó kivilágítás. Ugyancsak figyelni kell a világítótestek 

fényének megfelelő színhőmérséklet választására is (nagy kiterjedésű kék szín, mind a rovarokra, mind 

az emberekre nézve káros).  

Hatás a levegő minőségére 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztés intézkedéseinek hatásai a levegőre elsősorban az 

infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolhatók. Az építési és felvonulási területek közvetlen 

környezete várhatóan porszennyezéssel lesz érintett, területi elhelyezkedéstől (építési területtől való 

távolság, vagy pl. meteorológiai viszonyok) függően ugyancsak növekedhet a környező területek 

(lakott-, vagy mezőgazdasági) egy részén is a légszennyezettség (első sorban szállópor koncentráció). 

Az üzemeltetési fázisban főként a gépjárművek által használt vonalas infrastruktúrák közelében 

tapasztalható majd közlekedésből származó légszennyezés (NO2, PM10).  

Javaslat: Az építési munkálatok kivitelezése kapcsán ügyelni kell az időtartam minimalizálására, kerülve 

a szükségszerűnél tovább zajló, elhúzódó munkálatokat. Az üzemeltetési fázisban a gépjárművek által 

használt vonalas létesítmények mellé (azok nyomvonalában) levegőtisztaság-védelmi okokból 

szükségszerű védő növénysávok telepítése (ezen növénysávok kedvező hatása zaj-, élővilág-, és 

klímavédelmi szempontból is kimutatható). 

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések esetében a látogatószám növekedése kapcsán lokálisan 

előfordulhat az autós forgalom növekedésből származó légszennyezés növekedés, különösen a 

népszerű turisztikai célpontok irányába vezető közutakon.  
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Javaslat: az utak nyomvonalában – amennyiben hiányzik – védő növénysávok telepítése szükséges, 

valamint az úthálózat fejlesztése olyan módon, hogy a népszerű turisztikai célpontok irányába is 

biztosítva legyen a gyorsabb elérés, valamint egyes frekventált útszakaszok tehermentesítése.  

Az 1.7. Az élelmiszergazdaság, öntözéses gazdálkodás fejlesztés intézkedéseinek megvalósítása abban 

az esetben lehet pozitív a levegőre nézve, amennyire az öntözési gyakorlat helyesen valósul meg, 

ennek hiányában az öntözött területeken fellépő talajdegradáció következtében megnő a talajanyag 

kiporzásának lehetősége, ez pedig növelheti a levegő szállóporszennyezésének esélyét.  

Javaslat: helyes öntözési gyakorlat alkalmazása, kerülve a talajszerkezet degradációját.  

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés környezetkímélő talajművelés és precíziós gazdálkodás 

eszközrendszereinek meghonosítása alapvetően pozitív hatással van a levegő minőségére nézve, mivel 

ezáltal csökken a mezőgazdaságból származó légszennyező anyagok (pl. szállópor, N2O, ammónia) 

kibocsátása. A táblaheterogenitást és a növényi igényeket jobban figyelembe vevő pontosabb 

dózismegállapítások (tápanyag és talajjavító anyagok) jelentősen csökkenthetik a helytelen 

gazdálkodásból származó többlet ammónia és CO2 kibocsátást is.  

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó intézkedések; az időjárásfüggő megújuló 

energiák hasznosítása mind a villamosenergia előállítás (napelem, vízerőmű), mind a hőtermelés során 

(pl. napkollektorok) pozitív hatással lesz a levegőminőségre, mivel azok működésük során (nem 

életciklusukban szemlélve) nem bocsátanak ki légszennyező anyagokat. A geotermikus energia 

hasznosítása hosszútávon szintén kedvező hatást gyakorol a levegőre. Ugyanakkor fel kell hívni a 

figyelmet a hulladékra és biomasszára épülő megújuló energia előállítás kérdésességére is. A 

hulladékhasznosítás égetéses formája ugyanis a károsanyag kibocsátás miatt (pl. HF, SO2, NOX) negatív 

hatással van a levegő minőségére.  

A 3.3. Energiahatékonyság növelési intézkedéscsoport fűtéskorszerűsítés, lokális megújuló 

energiahasznosítás intézkedése alapvetően pozitív hatással lesz a levegőre nézve; mivel az 

épületeknek csökken a fajlagos energiafelhasználása, illetve a megújuló energiaforrások 

felhasználásának növekedésével párhuzamosan, csökkeni fog a fosszilis tüzelőanyag használat, 

következőleg az ebből fakadó károsanyag kibocsátás is. Meg kell említeni azonban, hogy a megújuló 

energiák hasznosítása kapcsán a fűtésre szánt fásszárú biomassza égetést kerülni szükséges, ennek 
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égetése során ugyanis számos légszennyező kerül a légkörbe (pl. a szén-monoxid, illékony szerves 

vegyületek).  

A 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás hatása a levegőre nézve jelentősen 

függ attól, hogy az intézkedések között megfogalmazott hulladékhasznosítás fokozása mennyiben 

jelenti a hulladékok égetőben történő hasznosításának növelését, ez esetben ugyanis az égetésből 

származó károsanyag kibocsátással kell számolni.  

A 3.5. Ökológiai potenciál javítása a települések fásításainak, parkosításának támogatása, 

erdőtelepítések támogatása alapvetően pozitív hatással lesz a levegő minőségére.  

Javaslat: Az erdőtelepítések esetében ügyelni kell arra, hogy ennek rovására más területek ne 

szárazodjanak, ez ugyanis idővel a másik oldalon növeli a kiporzásból származó szállópor koncentráció 

növekedést.  

A 3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás intézkedései áttételesen jelenthetnek pozitív hatást a 

levegőre nézve; a vízben gazdagabb felszíni területek, az ellenálló ökoszisztémák mind növelik a 

degradációval, szárazodással szembeni ellenállást, melyek csökkentik a területekről származó szállópor 

légkörbe jutását.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  

A 4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése és a 4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok 

fejlesztése, továbbá a 4.3. Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése 

intézkedések nagy valószínűséggel fokozni fogják a levegő környezetterhelését (növekvő forgalom, 

növekvő károsanyagkibocsátás). Ellenben, ha a forgalom gyorsabb levezetése, illetve más útszakaszok 

terhelésének csökkenése is megvalósul az úthálózatok fejlesztésével, ez a negatív hatás mérséklődhet, 

a lokális légszennyezés a jelenleg forgalmas, ám kisebb kapacitású útvonalakon csökkenhet.  

A 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

várhatóan pozitív hatással lesz a levegőre nézve, ugyanis ezek fejlesztésével, illetve kialakításával a 

fosszilis üzemű személygépjármű forgalom egy része a kerékpár, vagy gyalogosútvonalakra 

transzponálódhat (pl. munkába járás stb.), csökkentve ezáltal a károsanyag kibocsátást.  

Javaslat: A pozitív hatás mértéke azonban nagyban függ a lakossági hajlandóságtól, ennek 

támogatására elengedhetetlen eszköz a szemléletformálás, népszerűsítés.  
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A 4.5. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése – hasonlóan a kerékpáros 

közlekedéshez – is magával vonhatja a közúti forgalom csökkenését, mely hozzájárulhat a 

levegőszennyezés csökkenéséhez.  

Javaslat: Az építési fázisban a környezetterhelés megelőzése érdekében korszerű, környezetkímélő 

technológiákat javasolt alkalmazni, a káros emissziók megelőzése, minimalizálása céljából.  

Hatás a vízre (felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minősége), az ár- és belvízvédelemre 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztés, elsősorban a vonalas infrastruktúra létesítése kapcsán 

gyakorolhat negatív hatást a vizekre. Ezen negatív hatás kialakulása túlnyomóan a tervezés és 

kivitelezés függvénye, mivel alapvetően meghatározza majd az új útszakasz vízelvezetésének módját 

és hatékonyságát.  

Javaslat: Amennyiben a kiépíteni kívánt útvonal hidrogeológiai védőterületen vezet át, célszerű az 

esetleges szennyezések elkerülése érdekében vízzáróan burkolt árkokat létesíteni, továbbá szikkasztás 

nélkül kivezetni a területről.  

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések esetében a természeti környezet hasznosítása főként abban az 

esetben lehet negatív a vizekre nézve, amennyiben a beruházás közvetlenül érinti a felszíni vizeket; 

valamint a vízpartok turisztikai fejlesztése is ebbe a kategóriába sorolható.  

Javaslat: minden esetben ügyelni kell a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak, 

valamint az EU Víz Keretirányelv betartására, minimalizálva a látogatók élettevékenységéből fakadó 

vízszennyezést (pl. hulladékok vízbe kerülése). A gyógyfürdő fejlesztések minden esetben fokozott 

terhelést rónak a felszín alatti vizekre, amennyiben a megvalósítás nem fenntartható módon történik, 

úgy számolni kell a felszín alatti vízkészletek csökkenésével is.  

Az 1.7. Élelmiszergazdaság, öntözéses gazdálkodás fejlesztési intézkedéseinek megvalósítása 

érdekében a vízkínálati oldal erősítése kapcsán (javaslat) ügyelni kell az érzékeny vízbázisokból történő 

vízkivételre; mind a nem körültekintő felszíni-, és felszín alatti vízkivétel is hordozhat magában 

veszélyeket (lokális szárazodás, szélsőséges esetben szikesedés, felszín alatti vízkészletek kimerítése). 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedési alapvetően pozitív hatással lesznek a vizekre. 

Kiemelhető ezek közül is az ivóvízbázis védelmi beruházások támogatása, vezetékes szennyvízelvezető 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 59 

 

rendszer kiépítése, melyek elsősorban egymással is összefüggésben állva az értékes ivóvízkészletek 

szennyeződésének megelőzését segítik elő. Vízgazdálkodási szempontból ugyancsak jelentős a 

csapadékvízelvezető rendszer kiépítése, valamint a csapadék helybentartására irányuló intézkedések. 

Javaslat: ezen begyűjtött csapadékvizek alkalmasak lehetnek az öntözővízigények részbeni fedezésére 

is, ezáltal csökkenthető az értékes vízbázisokból történő felesleges vízkivétel.  

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása; a meglévő, vagy megépülő duzzasztóművekhez 

kapcsolódó vízerőhasznosítás a felszíni és felszín alatti vizek szempontjából vethet fel aggályokat. A 

vízenergia hasznosítása során egy nem megfelelően kialakított erőművi rendszer káros hatással lehet 

a vízi élőhelyekre és ökoszisztémákra, az adott víztesttel kapcsolatban álló talajvízrendszer 

vízdinamikájára mely lokális víztöbbletben vagy vízhiányban, esetenként a környező talaj 

szikesedésben nyilvánulhat meg.  

A 3.3. Energiahatékonyság növelése kapcsán a hatékony víz- és energiahasznosító mezőgazdasági 

rendszerek elterjedésének lehet pozitív hatása a vizekre nézve, elsősorban vízgazdálkodási 

szempontból nézve, mivel a takarékosabb vízfelhasználás hozzájárul a vízkészletek fenntarthatóbb 

használatához, védelméhez.  

A 3.5. Ökológiai potenciál javítása intézkedéscsoportban szereplő erdőtelepítések támogatása 

esetében vízgazdálkodási szempontból fel kell hívni a figyelmet az erdőtelepítés veszélyeire; 

erdőtelepítésre kizárólag olyan területek alkalmasak, ahol a környezeti érzékenység vízoldalról sem áll 

fenn. Így az erdőtelepítések hatása a vizekre jelentősen függ a helyszínválasztástól.  

Általánosan elmondható, hogy a 3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás valamennyi eleme pozitív 

hatással lesz a vizekre nézve.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  

A 4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése és a 4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok 

fejlesztése, valamint a 4.3. Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése 

intézkedések csak kismértékben gyakorolnak hatást a felszíni a vizekre, ennek iránya pedig jelentősen 

függ a nyomvonal megválasztásától, valamint az útburkolatról lefolyó csapadékvíz elvezetéstől.  

Javaslat: minden esetben kerülni kell az érzékeny vízbázisok terhelését (építési munkálatok, 

szennyezett csapadékvíz bevezetés stb.). 
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A 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

volumene miatt csak kis mértékben lehet negatív hatással a vizekre nézve, abban az esetben, ha az 

útépítés a helyi vízviszonyok jelentősebb megváltozásával járna.  

A 4.5. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése az építési szakaszokhoz 

kötötten feltehetően elhanyagolható, legfeljebb igen kis mértékben negatív hatással lesznek a vizekre 

nézve; ezek főként a vasútvonalhoz kapcsolódó műtárgyak létesítése miatti megváltozó vízdinamika 

(lefolyás mértéke, iránya), valamint az építkezésből fakadó vízszennyezés, erózió növekedésből 

fakadhat.  

A 4.6. Vízi infrastruktúra fejlesztési csoport intézkedései alapvetően terhelést jelentenek a vizekre 

nézve, így hatásuk a forgalomnövekedéstől függően ugyan, de negatívnak tekinthető; a hajózás az 

érintett víztestek hidromorfológiai tulajdonságait is megváltoztathatja, valamint növekvő kén-dioxid 

és nitrogén-oxid kibocsátást eredményez (amennyiben nem elektromos közlekedési eszközökről van 

szó). 

Javaslat: Minden esetben mérlegelendő a hajózás kén-dioxid és nitrogén-oxid kibocsátása, mely 

közvetetten ugyan, de a felszíni vizek savanyodásáért is felelős, valamint elenyésző mértékben ugyan, 

de a lehetséges balesetekből származó felszíni olajszennyezések is vízszennyezést okozhatnak, célszerű 

amennyiben lehetséges minél nagyobb arányban elektromos közlekedési eszközöket üzemeltetni.  

Hatás az élővilágra, védett és Natura 2000 területekre 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztés intézkedéseinek hatásai részben pozitívek az élővilágra nézve, 

mivel a barnamezős beruházások ösztönzésével elkerülhető újabb, értékes zöld területek épített 

környezetbe történő bevonása. Általánosságban azonban megfogalmazható, hogy az infrastrukturális 

bővítések, különösen a vonalas infrastruktúra fejlesztések alapjában negatív hatással lesznek az 

élővilágra, mivel a hatásterületeken területveszteség következik be: az építés során a 

földmunkálatokkal csökken a vegetáció kiterjedése, az építkezés befejeztével a be nem épített 

területek is károsodnak (gyomosodás, megnő az invazív fajok betelepülésének esélye).  

Javaslat: törekedni kell arra, hogy az újonnan épített létesítmények, vagy útszakaszok minél kevésbé 

érintsenek (akár közvetlenül, akár közvetve) természetes vagy természetközeli állapotú élőhelyeket, 

és minimalizálni kell a fragmentáló hatást is. Amennyiben a fragmentáció mégis fennállna, ott célszerű 
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ökológiai átjárókat telepíteni. Továbbá fontos, hogy a munkagépek által okozott por-és zajterhelés 

minél rövidebb ideig zavarja az élővilág arra érzékeny egyedeit (bizonyos madár- és emlős fajok). Az 

üzemeltetési fázishoz kapcsolódóan, a vonalas infrastruktúrák mentén telepítendő védő növénysávok 

kialakításánál törekedni szükséges olyan növényfajok megválasztására, melyek nem potenciális 

táplálékai a terület madarainak, illetve vadállományának (mivel odacsalogatva őket, veszélyes 

közelségbe kerülhetnek az útfelülethez).  

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések esetében a természeti környezet hasznosítása kapcsán számolni 

kell az élővilágra gyakorolt negatív hatással. A fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások 

területfoglalással járnak (pl. turisztikai célpontokhoz vezető útszakaszok kiépítése, parkolók létesítése 

stb.) amely szélsőséges esetben növelheti a fragmentációt is. A megnövekedő látogatószám pedig az 

élővilág károsodását okozhatja (növényzet letaposása, hulladék természetbe kerülése, arra érzékeny 

állatfajok zavarása – pl. fészkelő madarak).  

Javaslat: Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy körültekintően kell megválasztani a fejlesztések, új 

beruházások helyszínét, az semmiképp ne veszélyeztessen helyi értékes ökoszisztémákat (pl. Ramsari 

területek, Natura 2000 területek). Amennyiben Natura 2000 terület is érintetté válik valamilyen 

formában, úgy Natura 2000 hatásbecslést szükséges végezni a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendeletben 

foglaltak alapján. A természeti környezet hasznosítására irányuló fejlesztési beruházásokat minden 

esetben úgy kell megvalósítani, hogy az élővilágra nézve a lehető legkevesebb károsodással járjanak; 

kerülni kell a túlzott beépítést, a fragmentálódás növelését (helytelenül kialakított úthálózatok), 

továbbá tájékoztatni kell az odalátogatókat a természeti környezet és főként az élővilág védelmének 

fontosságáról (táblák kihelyezése, szemléletformálás), valamint gondoskodni szükséges 

hulladékgyűjtők kihelyezéséről és a keletkező hulladék rendszeres elszállításáról is.  

Az 1.7. Élelmiszergazdaság, öntözéses gazdálkodás fejlesztési intézkedéseinek megvalósítása céljából 

a vízkínálati oldal erősítése kapcsán abban az esetben jelentkezhet negatív hatás az élővilág esetében, 

amennyiben a vízkivétel mennyisége (túlzott vízkivétel) és helyszíne veszélyeztetné, károsítaná a helyi 

ökoszisztémákat.  

Javaslat: a vízkínálat oldali bővítés kapcsán célszerű fenntartható vízgazdálkodási technológiákat 

alkalmazni, törekedni kell a csapadékvíz megtartó rendszerek kiépítésére és fejlesztésére, meg kell 

őrizni a vízkészleteket, biztosítani kell azok újra termelődésének feltételeit.  
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Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedései között szereplő, az ökoszisztéma szolgáltatások 

hasznosítását megalapozó információs rendszerek fejlesztése alapvetően nem tekinthető sem 

negatívnak sem pozitívnak az élővilág vonatkozásában, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 

bizonyos területek ökoszisztéma szolgáltatásai nem egyeztethetők össze a fenntarthatósággal, így az 

információs rendszer fejlesztése kapcsán ki kell zárni ezek hasznosításának lehetőségét (védett, 

védelemre érdemes, értékes természeti területek, Natura 2000 területek, Ramsari-egyezmény alatt 

álló területek stb.). Ezen intézkedéscsoporton belül szereplő környezetkímélő talajművelés és a 

precíziós mezőgazdaság eszközrendszereinek és módszereinek meghonosítása alapvetően pozitív 

hatással lesz az élővilágra nézve; a precíziós gazdálkodás dominánssá válásának az élővilág 

szempontjából kedvező hozadéka lesz az, hogy a természetközeli területeken csökken a tápanyag-

felhalmozódás (a szántókról a talajvízbe kimosódás csökkenése révén), ezzel a gyomnövények, köztük 

az inváziós fajok életlehetőségei visszaszorulnak, és kedvezőbb termőhelyi körülmények közé kerülnek 

az őshonos fajok.  

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása esetében a meglévő, vagy megépülő 

duzzasztóművekhez kapcsolódó vízerőhasznosítás kapcsán a hatás iránya nem egyértelműen 

megállapítható, mivel a duzzasztógátak létesítése komoly élőhely-átalakítással és számos faj 

eltűnésével is együtt jár, ugyanakkor új élőhelyeket is teremt, amelyek szerencsés esetben őshonos 

élővilággal népesülnek be, ritka növény- és állatfajoknak otthont teremtve (pl. Tisza-tó példája). A 

biomasszára épülő, megújuló energiaelőállítás élőhelyekre gyakorolt hatása vízgazdálkodási 

szempontból jelentősen függ a biomassza előállításától.  

Javaslat: Ennek kapcsán kerülni kell az ültetvényerdők telepítését; ugyanis az intenzív, rövid 

vágásfordulójú ültetvényerdők létesítése és fenntartása nagy mennyiségű energiát igényel, és 

nemcsak ennek során bocsát ki üvegházhatású gázokat, hanem a talajbolygatás (pl. tuskózás, teljes 

talajelőkészítés) során a talajban kötött szén nagy részét is felszabadítja. Nem utolsó sorban a fásszárú 

energetikai ültetvények létesítése hozzájárul a biodiverzitás csökkenéséhez, mivel eleve egysíkú, 

alacsony természetességű és fajszegény élőhelyeknek, és zömmel degradációtűrő növény- és 

állatfajoknak kedvez, ráadásul egy részük természetközeli élőhelyek helyén létesül.  

A 3.3. Energiahatékonyság növelése intézkedés kapcsán a közvilágítási rendszerek korszerűsítése és 

fejlesztése abban az esetben lehet pozitív hatással az élővilágra, ha mindez a fényszennyezés 
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csökkenését is magával vonja (világító testek fényáramának, színhőmérsékletének felülvizsgálata 

szükséges).  

A 3.5. Ökológiai potenciál javítás intézkedések közt található erdőtelepítések támogatása csak jól 

átgondolt esetben nem lesz negatív hatással az élővilágra; az erdősítés negatívan hat a vizes 

élőhelyekre (kiszáradás), illetve olyan termőhelyekre, ahol jelenleg is jellemző a vízhiány, mivel 

kedvezőtlenül befolyásolja az eleve kedvezőtlen vízviszonyokat, tovább szárítja a termőhelyeket, 

negatív hatást fejt ki a környező szántókra és gyepekre is, csökkentve azok produkcióját és ezzel 

szénmegkötő-képességét, és az élővilág lehetőségeit.  

Javaslat: erdősítés csak alapos ökológiai és termőhelyi értékelés (élővilágra gyakorolt hatás, mely 

védett, fokozottan védett, Natura 2000 jelölő-, ill. ritka fajok tűnhetnek el az erdősítés, vagy pusztán 

üzemtervezés alá vonás következtében) után végezhető el, és akkor is csak az intenzív munkálatok 

minimalizálása mellett.  

Az intézkedés csoport további elemei alapvetően pozitív hatással vannak az élővilágra. Azonban a 

Natura 2000 területeket és védett természeti területeket magában foglaló külterületi 

zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése csak abban az estben lehet pozitív az élővilág 

szempontjából, amennyiben a „fejlesztés” kifejezés nem jelent intenzív beavatkozást, vagy 

területhasználatot. A vizes élőhelyek védelmét vagy rehabilitációját célzó beruházások alapvetően 

pozitívak az élővilágra nézve, amennyiben megvalósul a vizes élőhelyek valódi védelme, és a 

rehabilitációt követve, vagy azzal párhuzamosan nem kezdődik meg a terület intenzív használata.  

A 3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás intézkedéscsoport elemei közül, a vízi biodiverzitás és 

ökoszisztémák védelmét és megőrzését célzó beruházások, továbbá a fenntartható akvakultúra 

tevékenységek támogatása és a mezőgazdasági csapadékvízgazdálkodás elterjesztése (csökken az 

értékes természetes víztározókból történő vízkivétel, ezáltal a vizes élőhelyek veszélyeztetettsége is 

csökken) lesz várhatóan pozitív hatással az élővilágra nézve.  

A 3.7. Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 

csak abban az esetben nem okoz kárt az élővilágban, amennyiben nem történik meg az adott turisztikai 

terület túlhasználata, túlzott látogatása.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal  

A 4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése, valamint a 4.2. Hiányzó főúti 

kapcsolatok fejlesztése, valamint, a 4.3. Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének 
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megszüntetése intézkedések negatív hatással lesznek az élővilágra, mivel az útépítések 

területfoglalással, az élővilág zavarásával, fragmentáció növekedéssel járnak. Ennek mértéke ez 

esetben is jelentősen függ a kivitelezés mikéntjétől.  

Javaslat: A nyomvonal kialakításában a döntéshozatal kapcsán meg kell vizsgálni a területeket jellemző 

élőhelytípusokat, azok természetességét, a ritka, és fokozottan védett növény- és állatfajok 

előfordulását, az építés, üzemelés, üzemeltetés hatásait-minden esetben a legkisebb károkozásra kell 

törekedni. Továbbá amennyiben a tervezett fejlesztések vonalába esnek Natura 2000 területek, 

országos jelentőségű védett természeti területek, továbbá egyéb, természetszerű állapotú területek, 

úgy azokon még ideiglenesen sem alakítható ki építési anyagok, törmelékek és tárolására szánt lerakat, 

valamint nem létesíthető anyagnyerőhely sem. Az út fragmentáló hatásának csökkentése érdekében 

pedig ökológiai átjárók telepítése szükséges.  

A 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros létesítmények kiépítése 

legfeljebb kismértékű negatív hatást gyakorolhat az élővilágra, ezesetben is inkább a területfoglalással 

kell számolni. Amennyiben az utak kiépítése már meglévő úthálózat mentén történik, úgy ez a hatás 

jelentősen kisebb lesz.  

A 4.5. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése alapvetően szintén 

területfoglalással járó folyamat, így az következésképpen bizonyos szinten negatív hatással lesz az 

élővilágra nézve.  

Javaslat: Miként a közútvonal fejlesztések kapcsán említésre került, ez esetben is ügyelni kell a 

megfelelő nyomvonal megválasztására, utólagosan törekedni kell a fragmentáció csökkentésére 

(biztonságos átjárási útvonalak kialakítása), ahol szükséges védő kerítéssel elválasztani a vasúti pályát 

az állatállománytól.  

A 4.6. Vízi infrastruktúra fejlesztése kapcsán megvalósítandó intézkedések a növekvő hajóforgalom 

miatt negatívan hatnak a Natura 2000 jelölő fajokra és élőhelyekre (állóvizeink és folyóink mindegyike 

érintett a Natura 2000 által).  

Javaslat: A rendszeres szolgáltatás tekintetében a folyók infrastruktúrájának fejlesztése előtt komoly 

ökológiai felmérésekre, Natura 2000 hatásbecslésre és a VKI 4.7 teszt elvégzésére lesz szükség.  

Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

Ezen intézkedések közül fel kell hívni a figyelmet a 6.4. Specifikus táji-természeti adottságokkal 

rendelkező térségek integrált fejlesztései kapcsán a fokozott ökoturizmus (hasonlóan a hagyományos 
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turizmushoz), túlzott területhasználat (túllátogatottság) esetén károkat okoz az élővilágban (zavarás, 

taposás stb.).  

A Natura 2000 területek és a fejlesztések közötti potenciális konfliktusokat az alábbi ábra szemlélteti: 

2. ábra: Győr-Moson-Sopron megye Natura 2000 területei, illetve azok jelentősebb potenciális 

környezeti konfliktusai 

 

Jelmagyarázat: Natura 2000 területek; Potenciális környezeti konfliktusok; Főútvonalak 

Forrás: saját szerkesztés 

Hatás a hulladékgazdálkodás helyzetére 

Az alábbi fejezet bemutatja, hogy a hulladékgazdálkodás fejlesztése során milyen területeken 

jelentkezhetnek ellentmondásos hatások. A programban kiemelt szerepet kap a körforgásos gazdaság 

megvalósítása, így a hulladékgazdálkodásban összességében pozitív tendenciák várhatók. Viszont 

megjelenik több olyan fejlesztési tevékenység, melyek kivitelezése során nagymennyiségű anyag- és 

hulladékforgalomra számíthatunk.  
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Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.5. Digitalizációs fejlesztések intézkedései kapcsán kiemelt szerepet kap az Ipar 4.0 gyártási 

technológiák támogatása. A hatékonyabb termelési struktúrák kialakítása több ponton segíti a 

hulladékgazdálkodás teljesítményének javulását. Egyrészt magukban a hulladékkezelési 

folyamatokban is van lehetőség az innovatív technológiák alkalmazására, másrészt a fejlettebb gyártási 

eljárás során kevesebb ipari hulladék keletkezik. Általános szemlélet, hogy a digitális átállás 

elengedhetetlen eleme a körforgásos gazdaság megvalósításának.  

Javaslat: Viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy a digitális fejlesztések nagymennyiségű 

elektronikai anyagárammal (pl. elektronikus eszközök, akkumulátorok) járnak, melyekből hosszú távon 

szintén hulladék keletkezik. Tehát nemcsak a körforgásos átállásban van szükségünk digitalizációra, 

hanem ez fordítva is igaz. Az ipari rendszerek fejlesztése során fel kell készülni az ilyen típusú anyagok 

és a belőlük származó hulladékok kezelésére. 

Az 1.7. Élelmiszergazdaság fejlesztés intézkedései magukban foglalják a termelési és logisztikai (pl. 

szállítás, tárolás) rendszerek hatékonyságnövelését, ami várhatóan csökkenteni fogja az 

élelmiszerhulladékok keletkezésének a mértékét. Az intézkedések között megjelenik a „települési 

önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásához szükséges infrastruktúra és eszköz 

fejlesztése”.  

Javaslat: A későbbi tervezés során ebben a szegmensben érdemes olyan tevékenységeket kialakítani, 

melyek csökkentik a fogyasztás során keletkező élelmiszerhulladékot. A közétkeztetés ugyanis szintén 

jelentős forrása a hazánkban keletkező élelmiszerhulladéknak, annak ellenére, hogy ezen a területen 

a fogyasztás könnyebben megbecsülhető.7 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztések során több helyen felmerül a szennyvíz-elvezető 

rendszerek modernizálása vagy a szennyvíziszap hasznosítása. A megye területfejlesztési 

koncepciójához készített Hatásvizsgálatban jeleztük, hogy a szennyvízkezelés esetében javasoljuk 

olyan technológiai megoldások adaptálását, melyek a folyamat során keletkező melléktermékeket 

inputként forgatják vissza más termelési rendszerekbe (pl. mezőgazdasági talajjavítás8 vagy 

 

7 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516305035?via%3Dihub 
8 https://www.waternet.nl/en/about-us/who-we-are/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516305035?via%3Dihub
https://www.waternet.nl/en/about-us/who-we-are/
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bioműanyag-gyártás9). Szintén ebbe a feladatcsoportba tartozik a környezetkímélő talajművelésre és 

a precíziós mezőgazdasági gyakorlatok kialakítására irányuló intézkedés. Ezek az eljárások preferáltak 

a körforgásos gazdaság megvalósítása során, mivel az ipari digitalizációhoz hasonlóan javítják a 

mezőgazdasági termelés erőforrás-felhasználását, valamint csökkentik az ott keletkező hulladékok 

mértékét. 

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása esetében kiemelt szerepet kap a fotovoltaikus 

rendszerek létesítése. Ezen eszközök használata klimatikus szempontból kedvező hatásokat indukál, 

ám a körforgásos szemléletet tekintve a korábban elemzett digitalizációéhoz hasonló hatásokat 

eredményez. Az ilyen típusú energiatermelés jelentősen megnöveli a helyi elektronikai anyagáramot, 

és hosszú távon hulladékkezelési kérdésként jelentkezik. A Programban szintén megjelenik hulladékra 

és biomasszára épülő megújuló energiaelőállítás megteremtése. A környezeti mérleg szempontjából 

ez az intézkedés ellentmondásos hatásokat vált ki, melyet a Koncepció Hatásvizsgálatában már 

részletesen kifejtettünk. 

Javaslat: A hulladékégetés kapcsán megfontoltan kell kiépíteni az erre a célra használt kapacitásokat, 

mert a későbbi fenntartásukhoz a hulladék – melynek elkerülése hosszú távú cél – alapanyagként 

szolgál.  

További intézkedés a lokális energiatermelést és okos energiaelosztást támogató rendszerek kiépítése, 

energiaközösségek létrehozása. Ezek a helyi energiatermelési rendszerek preferáltak a körforgásos 

gazdaság szemszögéből, mivel a Program nemcsak a hulladékelkerülést, hanem az energiaveszteségek 

csökkentését is prioritásként kezeli. A helyi termelési rendszerek pedig alacsonyabb hálózati 

veszteséget termelnek a centralizált energiaellátáshoz képest.10 

A 3.3. Energiahatékonyság növelése a környezeti mérleget tekintve a megújulók hasznosításához 

hasonló átváltási jelenséget eredményez. Döntési helyzet keletkezik az elavult eszközök használatával 

járó energiatöbblet és a korszerűsítéssel keletkező hulladékok között.  

Javaslat: a korszerűsítés során vegyék figyelembe a meglévő rendszerek (pl. közvilágítás, középületek 

és ingatlanok energetikai rendszerei) javasolt hasznos élettartamát és jelenlegi életkorát. 

A Program kiemelt területei a 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, amelyek a hulladékgazdálkodás környezeti teljesítményének szemszögéből 

 
9 https://www.efgf.nl/english 

10 http://acta.uni-obuda.hu//Fogarassy_Horvath_Kovacs_Szoke_Takacs-Gyorgy_78.pdf 

https://www.efgf.nl/english
http://acta.uni-obuda.hu/Fogarassy_Horvath_Kovacs_Szoke_Takacs-Gyorgy_78.pdf
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mindenképp pozitív hatással lesznek. Viszont az már a Koncepció Hatásvizsgálatában is feltüntetésre 

került, hogy ezen rendszerek átalakítása csak egy bizonyos szintig hatásos, ugyanis vannak olyan 

országos szabályozások (pl. befagyasztott kommunális költségek, hulladékgazdálkodás 

központosítása), amelyek befolyásolni fogják a helyi viszonyokat. A Koncepcióhoz képest a Program 

pozitívuma, hogy a hulladékkezelési fókuszon túl már érvényesül benne a hulladékhierarchia egy 

magasabb szintje, maga a hulladékkeletkezés mértékének a csökkentése. 

Javaslat: A tervezés további szakaszára ilyen irányú tevékenységek külön támogatása javasolt. Ilyenek 

lehetnek a megosztáson alapuló fogyasztási rendszerek (pl. autómegosztás) vagy a béreltetéssel, 

eszközök javításával és felújításával foglalkozó üzleti tevékenységek. 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

Ez a Prioritás összességében véve nagymértékű építési munkálatokkal, ezen keresztül pedig építési 

hulladék keletkezésével jár majd. Az építési hulladékok kezelésekor jelenleg elfogadott – és 

meghatározó – irányzatnak számít ezen anyagok visszatöltési (pl. útépítések alapozásánál, 

bányatófeltöltésnél) célú hasznosítása. Bár ezeket a módszereket a jelenlegi statisztikai terminológia 

újrahasznosítási tevékenységként tartja számon, a körforgásos gazdaság szemléletében nem 

tekinthetők minőségi hasznosítási formának.  

Javaslat: olyan megoldások feltérképezése, amelyek lehetővé teszik az építési munkálatok során 

keletkező hulladékok magas minőségben történő hasznosítását (pl. körforgásos betonhasznosítás11). 

Hatás a tájra (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép) 

A programban megfogalmazott feladatok három fő ponton befolyásolják majd a megye tájképét. Ezek 

a régi ipari területek rekultivációja; az ökológiai potenciál javítása (pl. fásítás, erdősítés); valamint a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Általánosan elmondható, hogy az első két fejlesztési irány 

pozitív hatással lesz a tájképre vagy javítja annak természetes jellegét. A harmadik esetében viszont 

jelentős tájformáló tevékenységek valósulnak meg. Az alábbi fejezetben felhívjuk a figyelmet azon 

pontokra, melyeken keresztül a program pozitív vagy negatív irányba változtat a megye tájképén. 

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

 

11 https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html 

https://www.slimbreker.nl/smartcrusher.html
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A területfelhasználás szemszögéből pozitívnak mondható, hogy a programban kiemelt szerepet 

betöltő, 1.1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztése intézkedései elsősorban barnamezős területek 

hasznosításával mennek végbe. Ez feloldja azt az elmúlt évtizedekre jellemző területi konfliktust, amely 

során a gazdasági és ipari terjeszkedés főként zöldmezős beruházások keretében valósult meg. 

Az 1.6. Komplex turisztikai fejlesztések várhatóan vegyes tájformáló hatást fognak indukálni. Az 

örökségvédelmi helyszínek felújítása, azok küllemének javítása pozitívan befolyásolja a tájképet, 

viszont a természeti örökség turisztikai hasznosításakor új tájformáló tényezők kerülnek a tájképbe. Az 

utóbbi esetében törekedni kell a táj természeti jellegének minél kisebb mértékű torzítására, tájidegen 

elemek alacsony szintű kiépítésére. 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása esetében fotovoltaikus rendszerek kerülnek telepítésre. 

Ha a napelemeket lakóépületeken – vagy barnamezős területeken – helyezik el, akkor nem jelentenek 

különösebb tájformáló tényezőt. Zöldmezős beruházás keretein belül kialakított napelemparkok 

esetében viszont megváltoztatják a táj természetes jellegét. Utóbbi alkalmazási forma nem javasolt. 

A 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás keretén belül tervezett 

hulladéklerakói rekultiváció pozitívan hat a tájképre. 

A 3.5. Ökológiai potenciál javítása több ponton is pozitívan befolyásolja a tájelemek átalakítását. A 

szén-dioxid elnyelő kapacitás növelése, a fásítási és erdőtelepítési tevékenységek növelik a táj 

természetes jellegét. A Natura 2000 területek megőrzése az ökológiai szolgáltatások biztosításán túl 

fontos intézkedés a tájkép konzerválása érdekében is. Ugyanez vonatkozik a vizes élőhelyek védelmére 

és rehabilitációjára. Kiemelt tájképjavító szereppel bír majd a szennyezett ipari területek helyreállítása, 

kármentesítése. 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

A 4-es prioritási terület általánosan jelentős tájformáló hatással lesz a benne megfogalmazott 

úthálózati, kötöttpályás közlekedésre vonatkozó és vízi infrastruktúrát érintő fejlesztésekből adódóan. 

Az újonnan kiépülő infrastrukturális kapacitások több esetben tájidegen elemként jelentkeznek majd 

a helyi környezetben. 
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Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

A 6.4. Specifikus táji-természeti adottságokkal rendelkező térségek integrált fejlesztései hasonlóak az 

első prioritásnál jelzett, természeti örökségi területeket turisztikai céllal hasznosító fejlesztésekhez. 

Mivel azonban az intézkedés jelzi, hogy a fejlesztések „az ökológiai szempontok figyelembevételével” 

valósulnak meg, ezért várhatóan nem lesz jelentős tájformáló hatásuk. 

Hatás a klímára 

A Program éghajlati hatásainak tekintetében pozitívum, hogy a klímabarát és fenntartható elvek 

nemcsak a gazdasági célú fejlesztések mellékes elvárásaként jelennek meg, hanem külön prioritási 

területet élveznek. A dokumentum ennek köszönhetően számos ponton tervez olyan tevékenységeket, 

amelyek kifejezetten a klimatikus viszonyok javítását célozzák. Az alábbi fejezet a pozitív hatások 

mellett viszont kiemeli azon eseteket is, amikor a környezeti mérleg szempontjából ellentmondásos 

hatások is bekövetkezhetnek. 

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

A 3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés intézkedései között megjelenik a környezetkímélő 

talajművelés. Ez a terület kiemelten fontos, hiszen a helytelenül végzett talajmunkálatok a 

mezőgazdasági ágazaton belül – az állattenyésztés mellett – az egyik legjelentősebb ÜHG kibocsátással 

járó tevékenységet jelentik.12 A fenntartható talajművelési gyakorlatok alkalmazása ezért nagymértékű 

javulást hozhat a mezőgazdaságból származó kibocsátások esetében.  

Javaslat: A mezőgazdasággal kapcsolatos fejlesztések meghatározásánál érdemes olyan kortárs 

fenntartható irányzatokat figyelembe venni, mint az agroökológia vagy a regeneratív gazdálkodás. A 

Program az 1.7. Az élelmiszergazdaság fejlesztése esetében számol mintagazdaságok kialakításával. 

Ilyen kezdeményezéseket az említett fenntartható gazdálkodási gyakorlatok meghonosítása 

érdekében is érdemes indítani. 

A 3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása szintén fontos szerepet kap a dokumentumban. Ez az 

éghajlat szemszögéből alapvetően pozitívnak mondható, a környezeti mozgalmak már régóta a fosszilis 

energiaforrások kivezetését tekintik a klímavédelem egyik sarokpontjának. Azt azonban ki kell emelni, 

hogy a megújuló energiaforrások megnövekedett hasznosításával akkor lehet lényegi hatást elérni, ha 

 

12 https://www.nature.com/articles/s41598-017-15794-8 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-15794-8
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azok ténylegesen kiváltják a fosszilis energiatermelést. Sajnos általánosan megfigyelhető tendencia, 

hogy ez a helyettesítési hatás nem következik be, mert a folyamatosan növekvő energiaigény 

következtében az alternatív formák csupán az energianövekmény egy részét kompenzálják. Szintén a 

megújuló intézkedéscsomagban található a hulladékra és biomasszára épülő megújuló 

energiaelőállítás. Itt egyrészt meg kell jegyezni, hogy bár a biomassza megújuló energiaforrásnak 

számít, ugyanez nem mondható el az energetikai célú hulladékégetésről. Másrészt ennek az 

energiatermelési gyakorlatnak az ÜHG mérlege jelentősen rosszabb a valóban megújuló formákhoz 

képest, mivel az égetés során nagymértékű emisszió keletkezik. 

A 3.3. Energiahatékonyság növelése intézkedéscsoport hasonló ellentmondást hordoz magában. Az 

egységnyi energiahasználat hatékonyabb formája sajnos nem feltétlenül járul hozzá a végső 

energiafogyasztás csökkenéséhez. A legtöbbször azt érjük el vele, hogy kisebb arányban növekszik a 

fogyasztás, mint a hatékonysági fejlesztések nélkül. Ezt és az előző bekezdésben kiemelt energetikai 

ellentmondást a Koncepció Hatásvizsgálatában részletesen kifejtettük. Egyik esetben sem a Program 

kialakításában van hiányosság, ezek részei a globális energiafogyasztási trendeknek. 

A 3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás alapvetően nem a klímavédelmi 

célok megvalósítására irányul, hanem az erőforrások helyes kezelésére. Ettől függetlenül nemzetközi 

tanulmányok szerint a körforgásos átalakulás közel 40%-kal képes csökkenteni a globális ÜHG emisszió 

mértékét.13 Tehát a program ezen részének a megvalósítása várhatóan pozitív hatással lesz a helyi 

éghajlati viszonyokra. 

A 3.5. Ökológiai potenciál javítása intézkedéscsoport klimatikus szempontból a program egyik 

legfontosabb része, amelyben fontos szerepet kap a szén-dioxid elnyelő kapacitás növelése, a 

települések fásítása és az erdőtelepítések támogatása. Ezen tevékenységek kivitelezése várhatóan 

nagyban hozzájárul a kibocsátott ÜHG mennyiség természetes elnyeléséhez és a mezőgazdaságból 

származó emissziók csökkentéséhez. 

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

A program ezen prioritásában megfogalmazott valamennyi intézkedése – közvetlenül vagy közvetett 

módon – befolyással van a klimatikus viszonyokra. Elsősorban a jelentős mértékű építési munkálatok 

 

13 https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2021 

https://www.circle-economy.com/resources/circularity-gap-report-2021
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járnak nagymennyiségű ÜHG kibocsátással. Ezen felül több intézkedés (4.1-4.3) az autós közlekedés 

ösztönzését szolgálja, ami hosszú távon az emissziók további növekedéséhez vezet. A 4.4. és 4.5. 

intézkedések viszont a kerékpáros és közösségi közlekedés támogatására irányulnak, ami várhatóan 

kiváltja majd a gépkocsihasználat egy részét, csökkentve ezzel az abból származó károsanyag-

kibocsátást. A 4.6. Vízi infrastruktúra fejlesztése a vízi közlekedés forgalmát fogja megnövelni. A 

Koncepció kitért arra, hogy a felhasznált járművek hajtásláncának földgáz- vagy hidrogénalapúvá 

alakításával csökkenthető az ÜHG kibocsátás mértéke. Ez a szegmens a Programban nem szerepel, 

viszont javasoljuk az alkalmazását a tervezés további szakaszában.  

Hatás az épített és települési környezetre 

A Program fejlesztési javaslatai több oldalról megközelítve állnak kapcsolatban az épített és települési 

környezet változásaival. A legtöbb esetben a fejlesztés valamely fizikai infrastruktúra fejlesztését vonja 

maga után, ahol a fő célkitűzés a település élhetőségének és fenntarthatóságának növelése. 

Összességében megállapítható, hogy mind a 6 prioritásnál megjelennek az épített környezetre 

vonatkozó fejlesztési javaslatok.  

Prioritás 1: Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

Az 1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztés intézkedés során a gazdasági potenciál növelése az infrastruktúra 

fejlesztések tükrében valósulnának meg. Az 1.6. komplex turisztikai fejlesztések által a térség kulturális 

és örökségi helyszíneinek, vagy az aktív turizmushoz köthető területeknek a fejlődése várható, amely 

alapján a települési környezet vonzóbbá tétele kerül fókuszba.  

Prioritás 2: Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) 

A 2.1. Köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztése magával vonja az alap- és középfokú oktatáshoz 

kapcsolódó intézmények, a többfunkciós terek kialakítását, fejlesztését, amely az épített települési 

környezetben megfelelő lehetőségeket biztosít a társadalom számára. A 2.4. K+F+I potenciál erősítése 

intézkedés során az innovációs központok fejlesztése által a települési környezet a település gazdasági 

és oktatási potenciálját növelheti.  

Prioritás 3: Zöldebb, karbonmentes megye 

Ezen prioritáscsoportban minden intézkedés során pozitív hatás várható az épített és települési 

környezetre nézve. Mindez jól magyarázza, hogy a jövőben kiemelendő cél az élhetőség szempontjából 
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az olyan intézkedési csomagok összeállítása, ahol csökkenő tendenciával jellemezhetők a 

környezetkárosító tevékenységek.  

Prioritás 4: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

A 4. prioritás esetében, azoknál az intézkedéseknél várható jelentős pozitív hatás az épített és 

települési környezetben, ahol az érintett szakaszok a települések hálózataihoz is kapcsolódnak. A 

legkedvezőbb hatást a 4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros 

létesítmények kiépítése intézkedés váltja ki. További, pozitív hatást eredményezhet a kötöttpályás 

hálózatok feltételeinek javítása is. 

Prioritás 5: Egészséges, aktív és támogató társadalom 

Az 5. prioritás 5.1. Egészségügyi fejlesztések - egészségügyi ellátás, szolgáltatások, az 

egészségfejlesztési infrastruktúra és humán állomány fejlesztése, a digitalizáció, a hozzáférés, a 

prevenció és egészségtudatosság erősítése intézkedésben jelenik meg leghatározottabban az épített 

környezetre irányuló pozitív hatás. Ide kapcsolódóan az 5.3. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, 

intergenerációs kapcsolatok, gyermeknevelést támogató rendszerek fejlesztése, ifjúságsegítés 

intézkedés programcsomagjában a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra és feladatellátási 

helyek javítása várható, amely az épített környezetben pozitív változásokat idéz elő. További, az épített 

települési környezetre pozitív hatást gyakorló intézkedések az 5.5. Helyi közösségi és kulturális-

művelődési terek és szolgáltatások kialakítása, bővítése és fejlesztése, valamint az 5.6. Helyi sport- és 

szabadidős terek és szolgáltatások, sport-és szabadidő infrastruktúra kialakítása, bővítése és 

fejlesztése, ahol a helyi identitást és egészséges, aktív életmódot elősegítő tevékenységek pozitív 

hatással bírnak mind a település környezetére, mind pedig a társadalom egészére nézve.  

Prioritás 6: Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

A 6. prioritás során az agglomerációk épített környezetének pozitív irányú fejlődése várható a 

közösségi közlekedéstől a kereskedelmi, térségszervező központok intézményi fejlesztésén át a 

kereskedelmi egységek korszerűsítéséig, bővítéséig.  

Javaslat: Javasoljuk, hogy a fejlesztések kivitelezésekor kiemelt figyelmet fordítsanak a település 

egészére (pl. településkép), amely sok esetben meghatározó a várostervezésben, így komplex 

szemlélettel a települések élhetősége és a helyi lakosság elégedettsége is növekedni fog. 
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3.3.2. Közvetett módon hatást kiváltó tényezők 

Az alábbi fejezet globális szemlélettel vizsgálja a Programban érintett fenntarthatósági kérdésköröket. 

Bár a klímaváltozás korunk egyik fő környezeti problémáját jelenti – és a dokumentumban is kiemelt 

figyelmet élvez – az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása túlmutat az éghajlati viszonyok 

befolyásolásán. A kortárs fejlesztési irányzatok egy gyakori hibája a szűk környezeti fókusz, amely 

hosszú távon közvetett hatásokat, átváltási jelenségeket eredményez. Ilyen esetekben a preferált 

természeti erőforrások védelme más környezeti javak megnövekedett felhasználását eredményezi. A 

vizsgálat a következőkben bemutatja, milyen közvetett környezeti hatások várhatók a Program 

megvalósítása során. 

A Programban kiemelt szerepet kapnak olyan irányzatok, mint a helyi gazdaság digitalizációja és a 

megújuló energiaforrások hasznosítása. Ezek kortárs gazdaságfejlesztési trendnek számítanak, melyek 

hozzájárulnak egy új ipari korszak eljöveteléhez. A negyedik ipari forradalom az eddigi iparosodási 

stádiumokhoz képest nemcsak egy következő lépcsőfokot jelent, hanem egy teljesen új gazdasági és 

társadalmi paradigma beköszöntét. Az első ipari forradalom fő vívmánya volt a fosszilis 

energiahordozók megnövekedett hatékonysággal történő hasznosítása, valamint a gyártási 

folyamatok gépesítéssel való felgyorsítása. Bár a későbbi ipari korok mind újítottak az eredeti 

rendszeren, a meghatározó erőforrásokat nem voltak képesek lecserélni. A klímaváltozás elleni harc 

megnövekedett jelentőségének köszönhetően, a megújulók fokozott alkalmazása fontos sarokpontja 

lesz az iparosodás negyedik hullámának. Maguk a digitalizált folyamatok pedig tovább javítanak a 

termelési és fogyasztási rendszerek hatékonyságán, csökkentve azok károsanyag-kibocsátását. A 

klímaváltozással kapcsolatos pozitív hatások mellett viszont fel kell készülni a digitális eszközökkel és a 

megújulók hasznosításával járó, jelentős mértékű elektronikai anyagáram kezelésére. 

Részben ehhez a jelenséghez hasonló az energiahatékonyság javítása, amely szintén fontos szerepet 

kap a Programban. A javuló energiafelhasználás hosszú távon ténylegesen hozzájárulhat a kapcsolódó 

ÜHG emisszió csökkentéséhez, viszont az ehhez szükséges eszközcsere folyamatos hulladékáramokat 

generál. A megyei fejlesztések további szakaszában kiemelt figyelmet kell szentelni az elektronikai 

anyagáramok kezelésének, mert ez lesz a klímaváltozás elleni küzdelem során felerősödő, egyik 

legfontosabb környezeti konfliktus. 

A másik releváns fejlesztési aspektus, ahol komolyabb közvetett hatások jelentkezhetnek, az a Natura 

2000-es területek és védett természeti területeket magában foglaló külterületi zöldinfrastruktúra 
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kérdése. A Program megfogalmazása az érintett területek megőrzését, fejlesztését és kezelését említi. 

A tervezés jelenlegi fázisában természetesen még nem ismertek konkrét tevékenységek, viszont a 

megőrzési és a kezelési célokon túl a fejlesztési szándék kérdéseket vet fel. A tervezés későbbi 

szakaszában érdemes konkretizálni az ilyen irányú törekvéseket. Az intézkedések semmiképpen sem 

járhatnak a helyi élővilág megzavarásával, intenzív beavatkozással vagy területhasználattal. A tervezés 

során figyelembe kell venni az Európai Unió természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről alkotott irányelvét (92/43/EGK). 

A megye Programjának társadalmi szempontú prioritásai és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések akkor 

válhatnak sikeressé, ha az intézkedéseket indokló közvetett kiváltó tényezőkre is megfelelő hangsúlyt 

fektetnek. A prioritások alatti intézkedések számos módon összekapcsolódnak egymással, és a fő cél, 

hogy ezek fejlesztése valójában egymásba fonódó módon történjen. A társadalom jóllétének növelése 

komplex feladat, így az átfogó fejlesztési szemléletre kell fektetni a hangsúlyt. A társadalmi fejlesztések 

során gyakori a lakosság hiányos tájékoztatása/tájékozottsága, amely a célkitűzés véghezvitelét 

nagymértékben képes befolyásolni. Ennek kiküszöbölésére szolgálhat a helyiek aktív bevonása az 

előkészítési és döntési folyamatokba. Ez a bevonási mechanizmus segíthet a helyi társadalom 

identitásának növelésében és a kohézió erősítésében is, és pozitív irányba mozdíthatja el közvetett 

módon az elérendő célok eredményeit.  Mindemellett fontos, hogy a helyi társadalom megértse a 

fejlesztések miértjeit és befogadóvá váljon azok irányába, így a célok közös érdekek mentén 

valósuljanak meg. Ezeknek a tényezőknek meg kell előzniük mind a társadalmi, mind a gazdasági és 

környezeti fejlesztéseket annak érdekében, hogy ne alakuljon ki mély társadalmi konfliktus. Minderre 

példaként szolgálhat a turizmus növelésére irányzott célkitűzések és azok esetleges alacsony helyi 

támogatottsága. Ez közvetett módon képes befolyásolni a terület élhetőségét, a mentális jóllétet, 

azáltal pedig a népességmegtartó képességet.  

Ahhoz, hogy a társadalmi felzárkóztatás, befogadás és a sérülékeny csoportok integrációja, a szociális 

fejlesztések hatékonnyá váljanak, fontos megérteni a megye déli, funkciószegény, kevésbé fejlett 

területeinek mélyreható okait, valamint a vidéki szegénységet, és annak mértékét, különbségeit. Fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy a szegénységet környezeti-társadalmi-gazdasági mechanizmusok 

termelik újra, és amíg ezek a mechanizmusok működnek, addig csupán részleges sikerek érhetőek el a 

társadalmi felzárkóztatás terén. Ennek megértése után fontos egyfajta preventív szemléletmódot 

átadni a hátrányos helyzetű, sérülékeny csoportoknak, hogy az integrációs célok valóban sikeresek 

lehessenek. Amennyiben ezek az integrációs célok teljesülnek, úgy növekedhet a sérülékeny csoportok 
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számára a gazdasági biztonság és a társadalmi jóllét, amelyre a program is kiemelt figyelmet fordít a 

társadalmi szempontú intézkedések esetében.  

A társadalmi felzárkózást továbbá kiválthatja az oktatás fejlesztése is, amely közvetett módon hatást 

gyakorol a képzettség javulására is. Minél elérhetőbb a jó minőségű oktatás, annál kisebb arányban 

lesznek korai iskolaelhagyók, és alacsony képzettségű, hátrányos helyzetű csoportok. Mindez pedig 

elősegíti a sérülékeny csoportok integrációját, a társadalomba való beilleszkedését.  

A jobb minőségű egészségügyi ellátás közvetett hatással bír a várható élettartamra, viszont megnöveli 

az igényt az idősebb korosztályt ellátó és kiszolgáló szolgáltatásokra, így ha a szakpolitika nem követi 

megfelelően nyomon a társadalmi változásokat, funkcióhiányos helyzet léphet fel e téren. Fontossá 

válnak továbbá az idősebb korosztályt megszólító, és általuk igénybe vett programok is, ezáltal 

növekedhet társadalmi elégedettség és jóllét. 

3.3.3. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége 

Győr-Moson-Sopron megye határmenti elhelyezkedése alapvetően befolyásolja annak társadalmi, 

gazdasági és környezeti folyamatait. A megye lakossága számára az osztrák és szlovák határ közelsége 

gazdasági előnyöket (munkavállalás, vásárlás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés) jelent, míg a magyar 

vállalkozások a külföldi fizetőképes kereslet megjelenésével versenyképességi előnyhöz jutnak. Ahogy 

a lakosság és a működőtőke sem áll meg a határnál, úgy a természeti elemek sem követik a 

közigazgatási határokat. A megye felszíni vizeinek többsége, a nyugatról betörő – lokális klímát 

befolyásoló – frontok, széljárás országhatáron túlról érkezik. Fontos továbbá látni, hogy a megye 

területén végrehajtott beavatkozások jelentős változást tudnak előidézni más országok környezetében 

– például a térség vízgazdálkodása meghatározó a folyók alsóbb szakaszainak vízminősége 

szempontjából, illetve az éghajlatvédelmi beavatkozások a globális éghajlatváltozás mérsékléséhez 

tudnak hozzájárulni.   

A Programot megelőző Helyzetfeltárás a megye határmenti földrajzi adottsága kapcsán a következő 

tényezőket emeli ki:  

- Gazdasági klaszterek és beszállító hálózatok alakulnak ki, a KKV szektorban hálózatosodás 

megy végbe; 

- Míg a Bécs-Budapest tengelyen, illetve az agglomerációkban elhelyezkedő falvak 

funkciógazdagok, addig a déli falvak funkcióhiányosak (perifériák); 
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- Bécs és Pozsony jelentős munkaerő-elszívó hatást fejtenek ki, a hazai vállalkozások munkaerő-

ellátottságát nehezítve; 

- A külföldiek letelepedése jelentős mértékű a megyében – mely a helyi közösségek 

felbomlásához vezethet; 

- Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya, a megtermelt profit helyben maradása 

kérdéses. A külföldi ágazatok mobilitásából adódó sebezhetőség komoly veszélyt jelent a 

megyére nézve, mely leginkább a járműipar tekintetében jelentős; 

- Turizmus terén jelentkező lehetőségek – kiemelve a wellness- és gyógyturizmust, bevásárló-, 

egészség- és szépségturizmust; 

- Az országhatárokon átnyúló közlekedési úthálózatok (vasútpályák, autópályák, autóutak és 

kerékpárutak) további fejlesztéseket igényelnek.  

A Program intézkedései a helyi gazdaság (ipar, mezőgazdaság) fejlesztésével, a társadalom számára 

jobb életkörülmények biztosításával, infrastrukturális fejlesztések megvalósításával olyan környezetet 

kívánnak teremteni a megyében, mely vonzóbbá teszi a helyben maradást, az országhatáron belüli 

munkavállalást. Ezen tényezők közvetetten befolyásolják az országhatáron keresztül haladó tőke és 

munkaerő mobilitását.  

A gazdasági szereplők, vállalkozások közötti verseny mellett az együttműködés, hálózatosodás is 

jelentős szerepet tölt be a Programban, mely a fenntartható városfejlesztés (mely kiemelten fontos 

Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár esetében) kulcstényezője. A határon átnyúló együttműködések 

jelenleg is megfigyelhetőek a turizmus, közös infrastruktúra-fejlesztés terén (határon átnyúló 

kapcsolatok élénkítése, az elérési viszonyok javítása és a funkcionális együttműködések fejlesztése), 

ezek továbbfejlesztése jelentős pozitív hatást jelent határon innen és túl. 

3.3.4. A Program összefoglaló értékelése a környezeti következmények alapján, a környezeti 

szempontból elfogadható változatok meghatározására 

A Stratégiai és Operatív Program 2021-2027 közötti időszakra, prioritási csoportokba rendezve, 

intézkedésekként tartalmazza a megyei önkormányzat területfejlesztési céljait. Javaslatot tesz a 

megyei gazdaság, környezet, infrastruktúra, társadalom átfogó fejlesztésére, összhangban az Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval (OFTK), az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT), 

valamint a Győr-Moson-Sopron megyei Településszerkezeti és Településrendezési tervvel.  
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A tervezett beavatkozások mérsékelt környezeti hatásokkal járnak, de esetenként jelentkeznek olyan 

környezeti konfliktusok, amelyekre figyelni kell a célok megvalósítása során:  

- Területhasználat növekedése: infrastrukturális beruházások, turisztikai fejlesztések; 

- Fokozódó erőforrás-használat: turisztikai fejlesztések (kapacitás-bővítések) következtében 

növekvő látogatottság, hulladékgazdálkodás gyakorlata (körforgásos gazdaság értelmezése); 

- Energetikai fejlesztések hatásai (energiahatékonyság és fenntarthatóság értelmezése); 

- Közlekedés (forgalom-növekedés): közúthálózat fejlesztéshez, a közösségi vasúti és 

autóbuszos közlekedés fejlesztéséhez, továbbá a vízi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó 

forgalom növekedés, 

- Vízgazdálkodási fejlesztések megvalósulásának módja (vízkínálati oldal megerősítése-

vízkivétel mikéntje, csapadékvíz helybentartásának eszközei, vízenergia hasznosítása),  

- Mezőgazdaság; erdőtelepítéssel érintett területek lehetséges problémája, precíziós 

mezőgazdaság gyakorlata (közvetett hatások).  

Minden esetben törekedni kell a területhasználat legszükségesebb mértékére (minimalizálásra), a 

lehetőleg teljeskörű rekultivációra, mellyel elkerülhetők az építésekből, bolygatásból fakadó 

jelentősebb környezeti károkozások. Az érzékeny, védett területeken (természetvédelmi, Natura 2000, 

Ramsari területeken) semmiképp nem javasolt a területhasználat növelése, ugyanis ez minden esetben 

károkozással jár (valamint kompromisszumokkal sem tekinthető fenntarthatónak, nem 

helyreállíthatók).  

A növekvő forgalom (szárazföldi, vízi) környezetterheléssel jár, ennek mérséklése elengedhetetlen, 

eszközeként célszerű megfelelő közlekedéstervezést alkalmazni (közúti forgalom egyenletesebb 

levezetése), valamint elősegíteni a közösségi közlekedés járműparkjainak fosszilis üzeműről 

elektromos meghajtásúvá alakítását. 

Az energetikai felhasználásra termelő energiaültetvények jelentős mennyiségű öntözővizet 

igényelnek, amely – különösen az arra érzékeny területeken – káros hatást gyakorolhat a talaj-víz 

rendszerekre. Így ennek elkerülése javasolt. Ugyancsak átgondolandó a vízierőművek, duzzasztók 

kapacitásának bővítése, mivel azok jelentősen felboríthatják a felszín alatti vízrendszerek áramlási 

dinamikáját, negatív hatást fejthetnek ki a vizek mellett a talajokra, valamint a környező 

ökoszisztémákra. 
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A hulladékok energetikai hasznosítása, illetve az égetőművi kapacitások bővítése ellentétes a 

körforgásos gazdaság törekvéseivel és a korszerű hulladékgazdálkodási gyakorlattal, a hulladék 

anyagában történő felhasználásának ellehetetlenítésével hulladékgazdálkodási zsákutcának 

tekintendő. 

A mezőgazdasági célkitűzések között szereplő erdősítésre irányuló törekvések megvalósítása csak 

fokozott körültekintéssel végezhető; kellő ismertek hiányában (vízgazdálkodási tulajdonságok, élőhely 

típus) könnyen negatív környezeti hatást fejthet ki.  

Turisztikai fejlesztések kapcsán kerülendő az érzékeny, védett területek (pl. természetvédelmi, Natura 

2000 területek, Ramsari területek) fokozott használata; mindenképp indokolt az átgondolt 

turizmusfejlesztés, elkerülve a területek túlhasználatát (beleértve az ökoturizmust is). 

3.4. A Program megvalósulása esetén várható társadalmi, gazdasági hatások 

3.4.1. A Program megvalósulása esetén várható társadalmi és gazdasági hatások 

A Programban – a Koncepcióhoz hasonlóan – jelentős mennyiségben megjelennek társadalmi és 

gazdasági intézkedések, amelyek részben átfedésben vannak a Koncepció Hatásvizsgálatában 

foglaltakkal. A releváns prioritásokhoz tartozó intézkedések átfogó társadalmi fejlesztéseket 

irányoznak elő az oktatás és egészségügy fejlesztésétől a felzárkóztatáson át a társadalmi jóllét 

megteremtéséig. A társadalomhoz leginkább köthető prioritás az 5. Egészséges, aktív és támogató 

társadalom, valamint a 2. Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás). E két prioritás mentén 

haladva, az intézkedések és a hozzájuk tartozó projektcsomagok tágabb kontextusú társadalmi 

hatásokat vetítenek előre, de más, a Programban megfogalmazott prioritások intézkedései is szervesen 

kötődnek a társadalmi folyamatokhoz.  

A népesség területi elhelyezkedésére (életmód, társadalmi mobilitás) 

Az intézkedések megvalósulása esetén a Programban megfogalmazott területi differenciák 

mérséklődése várható. A 4. prioritás Jobban összekapcsolt Európa: a stratégiai szállítási és digitális 

hálózatokkal következtében a térségi kapcsolatok javulhatnak, amelyek a későbbiekben tágabban 

értelmezhető társadalmi hatásokat is éreztetni fognak. Ezáltal javulhat az elmaradottabb területek 

elérhetősége és a társadalmi mobilitás, valamint a megye koncepciójában megfogalmazott észak-déli 

területek közötti különbség is csökkenni fog. A megye alapvetően kistelepüléses jellegű, de több 

megfogalmazott intézkedés a települési hálózat és az infrastruktúra fejlesztését irányozza elő, amik 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 80 

 

pozitívan hatnak a települések közötti mobilitásra. A 2. prioritás alatti intézkedések a 

munkahelyteremtő és oktatást elősegítő beruházások ösztönzésével kívánják növelni a helybeli 

munkavállalók számát és kompetenciáit. Ez egyrészt a szociális felemelkedést szolgálhatja, másrészt a 

munkahelyi ingázásra fordított idő csökkenésével életmódbeli javulás állhat elő, egy 

kiegyensúlyozottabb társadalom víziójával.  

Szabadidő eltöltése 

A szabadidő eltöltésére, a rekreációs területek megteremtésére több intézkedés is vonatkozik. A 

fejlesztések mentén javulhat a közösségi, kulturális és örökségi helyszínek, terek és attrakciók 

minősége. A sport- és szabadidős tevékenységek iránti érdeklődés növekedhet, amennyiben megfelelő 

mennyiségű és minőségű szolgáltatást biztosítanak a lakosság számára. A turisztikai szempontú 

intézkedések esetében a megyében élő lakosság számára is opcionálissá válhat a sportolás és a 

szabadidő aktív eltöltése, a megye természeti és épített környezetének aktív módon történő 

felfedezése. Mindez a megye turisztikai arculatát erősíti, ahol kiemelt figyelmet kap a testmozgás és az 

egészséges életmód. A térségfejlesztés során kialakított rekreációs területek hasznossága 

összekapcsolt hatásként jelentkezik az egyén egészségének javulásával. Ebből adódik, hogy más 

intézkedések céljaival azonos, pozitív hatást váltanak ki az egészség és jóllét javulásával. Az 

egészségügyi fejlesztések és a prevenció mentén is várható javulás, amely esetében a rendszeres 

egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűvé válhatnak.  

A népesség életminősége és egészségi állapota 

A Programban megjelenő, a népesség életminőségére és egészségügyi állapotára irányuló 

intézkedések véghezvitele után három komponens (fizikai, mentális, szociális) mentén várható jelentős 

pozitív hatás. A társadalom testi-fizikai, lelki-mentális és szociális-társas jólléte növekedhet, valamint 

az ezekhez kapcsolódó állapotok melletti képességek, készségek, illetve esélyek és az egyenlő 

hozzáférhetőség is. Amennyiben a társadalmi prioritásokhoz tartozó intézkedések sikeresek, úgy 

kialakulhat egy erős identitástudatú, egészséges és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó 

társadalmi közösség, ahol az egészségügyi szolgáltatások minősége és a szociális védelem jelentős. 

Továbbá javulhat a helyi társadalmak különböző szintű közösségeinek kultúrája, aktivitási, sportolási 

lehetőségei.  
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A társadalom biztonságérzete, veszélyeztetettsége 

Magyarországon megfigyelhető a lakosság alacsony biztonságérzete az élet számos területén. Ez érinti 

az egymás iránti bizalmi kapcsolatokat, a közösségeket, valamint az intézményeket, társadalmi 

szervezeteket. Mindezek eredményeképpen a társadalom egy része nem bízik önmaga képességeiben, 

erejében sem. A Program társadalmi vonatkozású intézkedései – a Koncepcióhoz hasonlóan – ennek 

irányában is megcélozzák a pozitív változást. Mindezt nem csak az egyén, de a közösségek szintjén is 

fontos figyelembe venni, ahol a sikeres közösségfejlesztések után erősödnek a társadalmi és társas 

kapcsolatok, kialakulhat a bizalom. A bizalmi szint emelkedése az egyéntől a közösségig hozzájárulhat 

a gazdaság növekedéséhez.  

Népességmegtartó képesség 

Amennyiben a megye Programjában megjelenő intézkedések megvalósulnak, a helyi társadalom 

elégedettsége okán erősödhet a megye népességmegtartó képessége. Noha a megye demográfiai 

szempontból már most az ország kedvezőbb helyzetű megyéi közé tartozik, napirenden szükséges 

tartani a népességmegtartó intézkedéseket, amelyek segítségével tovább javulhatnak a megye értékei. 

A 2. prioritás és az 5. prioritás számos intézkedése között található ennek erősítésére irányuló 

célkitűzés, amely során javulhatnak a munkaerőpiaci esélyek, az élhetőséget befolyásoló tényezők, 

vagy a szociális védőháló. Mindez a társadalmi közösségek elégedettségéhez vezethet, így jóval kisebb 

arányban vándorolhatnak majd el a helyiek, más területekre, a jobb lehetőségek érdekében.  

Esélyegyenlőség, esélyteremtés, társadalmi felzárkózás 

A leszakadó területeken élő, sérülékeny csoportok (főként a hátrányos helyzetű családok, gyermekek, 

fogyatékkal élő személyek, idősek és/vagy tartós betegséggel küzdők) társadalmi felzárkóztatása, és az 

esélyteremtés is jelentős hatása lesz a Program megvalósulásának. Külön intézkedések foglalkoznak a 

szociális fejlesztésekkel az 5. prioritás alatt, ahol egyrészt a szociális intézmények szolgáltatás-alapú 

fejlesztése is várható, másrészt a családok szerepének erősödése várható. A szociális fejlesztések 

nyomán a támogató mechanizmusok pozitív hatása jelentkezik, ahol az esélyegyenlőség, a felzárkózás 

és a társadalmi befogadás mértéke is emelkedik.  

Helyi kultúra fejlődése 

A megye Programjának intézkedései között megjelennek a közösségre, kultúrára, szabadidőre 

vonatkozó pozitív elképzelések is. A hatások itt is gyakorlatilag megegyeznek a Koncepció 
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Hatásvizsgálatában feltüntetettekkel. A mindenki számára nyitott, elérhető programok, helyszínek és 

lehetőségek létrejötte nyomán erősödhet a helyi kultúra és identitás. A helyi identitásból fakadó, 

ahhoz kötődő helyi kulturális kezdeményezések, programok támogatása hosszútávon növeli a 

társadalmi összetartást közösségi szinten is. Kialakulhat a közösségi identitás, amely erős kapcsolatot 

képezhet az egyének és közösségek között és összetartó, támogató társadalmat eredményez.  

3.4.2. Társadalmi és gazdasági hatások várható alakulása abban az esetben, ha a Program 

nem valósulna meg 

Abban az esetében, ha a megye Programjának intézkedései nem valósulnának meg, széleskörű negatív 

hatásokkal kellene számolni, amelyek komplex problémákat eredményezhetnek a társadalom 

számára. A Program jelentős mértékben épít az infrastruktúra, a digitális, az egészségügyi és szociális 

fejlesztésekre, valamint a társadalmi felzárkózást segítő, helyi közösségi kultúra fejlesztésekre. 

Amennyiben ezek elmaradnak, úgy a társadalmi kohézió és jóllét csökkenése, a lakosság 

munkaerőpiaci helyzetének romlása, és az oktatáshoz való maradéktalan hozzáférés hiánya várható. 

Az infrastrukturális fejlődés elmaradhatatlan a dinamikus térségi fejlődéshez, ahol a materiális és 

immateriális eszközök rendelkezésre állhatnak. A digitális fejlesztések elmaradása tovagyűrűző 

problémákat okozhat a COVID-19 sokkhatás alatt álló világban. A jelenleg amúgy is instabillá vált 

hozzáférés a megfelelő oktatáshoz, illetve a tanárok továbbképzése is sarkalatos pontként jelenik meg 

ebben a helyzetben. A területi humánfejlesztések elmaradásával az egészségügyi-alapellátási, 

járóbeteg szakellátási és szociális alapszolgáltatások működési feltételei romlanak. Ennek tovagyűrűző 

hatásaként jelentkezhet a megye születéskor várható élettartamának csökkenése, illetve az 

egészségesen eltöltött évek számának radikális csökkenése. A csökkenő színvonalú egészségügyi 

szolgáltatások rontanák az időskorú, krónikus betegségben szenvedők életminőségét, romlana a 

megfelelő és igazságos hozzáférés és betegellátás. 

A program intézkedései a megye térszerkezetére is befolyással lennének, viszont amennyiben ezek az 

intézkedések nem valósulnának meg, a belső perifériák és a déli (főként vidéki) térségek kedvezőtlen 

társadalmi folyamatai, hátrányai továbbra is fennállnának. Ezekben a térségekben a jobb szociális 

ellátáshoz való jutás kevesebb embert érintene, így tovább nőne a szakadék a fejletlenebb és fejlettebb 

térségek között. 

Végül pedig a társadalmi összetartást, helyi kultúrát és a helyi identitást csökkentené, ha nem 

valósulnának meg mindenki számára elérhető és nyitott programok, kulturális szolgáltatások. Tovább 
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nőne a bizalmatlanság mind az egyének, mind a társadalmi csoportok között, ahol nem alakulna ki 

megfelelő minőségű kapcsolat. Mindez közvetett hatással lehet a megye gazdaságának fejlődésére is. 
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4. A környezetre és az emberi egészségre, valamint a társadalomra és a 

gazdaságra káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére 

vonatkozó javaslatok, monitorozást illető megállapítások és egyéb 

intézkedések meghatározása 

Az elemzés során többször megállapítást nyert, hogy a Program megvalósítása alapvetően pozitív 

folyamatokat indít majd el környezeti, társadalmi és gazdasági szinten. Azonban egyes intézkedések 

esetében fennáll a lehetőség nem szándékolt negatív környezeti hatások jelentkezésére is. Továbbá 

bizonyos esetekben várhatók átváltási jelenségek, melyek során bizonyos területek fejlesztése más 

területek rovására valósulhat meg. A negatív környezeti hatások megelőzése és az átváltási jelenségek 

csökkentése érdekében fogalmaztuk meg az alábbi javaslatokat. 

Infrastruktúrafejlesztés, turisztikai fejlesztések 

• Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy körültekintően kell megválasztani a fejlesztések, új 

beruházások helyszínét, azok semmiképp ne veszélyeztessenek helyi értékes ökoszisztémákat 

(pl. Ramsari területek, Natura 2000 területek). Amennyiben Natura 2000 terület is érintetté 

válik valamilyen formában, úgy Natura 2000 hatásbecslést szükséges végezni a 275/2004. (X. 

8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Mindemellett a természeti környezet 

hasznosítására irányuló fejlesztési beruházásokat minden esetben úgy kell megvalósítani, hogy 

az élővilágra nézve a lehető legkevesebb károsodással járjon; kerülni kell a túlzott beépítést, a 

fragmentálódás növelését (helytelenül kialakított úthálózatok), továbbá tájékoztatni kell az 

odalátogatókat a természeti környezet és főként az élővilág védelmének fontosságáról (táblák 

kihelyezése-szemléletformálás), valamint gondoskodni szükséges hulladékgyűjtők 

kihelyezéséről és a keletkező hulladék rendszeres elszállításáról is. 

• Javasoljuk olyan megoldások feltérképezését, amelyek lehetővé teszik az építési munkálatok 

során keletkező hulladékok magas minőségben történő hasznosítását (pl. körforgásos 

betonhasznosítás). 

• Munkaterületek kiterjedésének minimalizálása, megfelelő munkaszervezés (munkagépek 

minél rövidebb terhelése végett). Emellett javasolt a munkálatok elvégzése során korszerű, 

környezetbarát technológiák alkalmazása. Továbbá minden esetben figyelembe kell venni a 
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talajvédelmi szempontokat, talajvédelmi tervek utasításait, különös tekintettel a humuszos 

termőréteg védelmére. 

• Amellett, hogy beruházások elhelyezésénél figyelembe kell venni a védőövezetek betartását 

(megyei területrendezési tervek), törekedni kell az elfoglalt területek minimalizálására is (csak 

a szükséges mértékben történjenek építkezések), valamint a fenntartható 

környezethasználatra. 

• Törekedni kell arra, hogy az újonnan épített létesítmények, vagy útszakaszok minél kevésbé 

érintsenek (akár közvetlenül, akár közvetve) természetes vagy természetközeli állapotú 

élőhelyeket, és minimalizálni kell a fragmentáló hatást is. Amennyiben a fragmentáció mégis 

fennállna, ott célszerű ökológiai átjárókat telepíteni. 

• A nyomvonal kialakításában a döntéshozatal kapcsán meg kell vizsgálni a területeket jellemző 

élőhelytípusokat, azok természetességét, a ritka, és fokozottan védett növény- és állatfajok 

előfordulását, az építés, üzemelés, üzemeltetés hatásait. Minden esetben a legkisebb 

károkozásra kell törekedni. Továbbá amennyiben a tervezett fejlesztések vonalába esnek 

Natura 2000 területek, országos jelentőségű védett természeti területek, továbbá egyéb, 

természetszerű, állapotú területek, úgy azokon még ideiglenesen sem alakítható ki építési 

anyagok, törmelékek és tárolására szánt lerakat, valamint nem létesíthető anyagnyerőhely 

sem. 

• Fontos, hogy a munkagépek által okozott por-és zajterhelés minél rövidebb ideig zavarja az 

élővilág arra érzékeny egyedeit (bizonyos madár- és emlős fajok). 

• Az üzemeltetési fázishoz kapcsolódóan, a vonalas infrastruktúrák mentén telepítendő védő 

növénysávok kialakításánál törekedni kell olyan növényfajok megválasztására, melyek nem 

potenciális táplálékai a terület madarainak, illetve vadállományának (mivel akaratlanul 

odacsalogatva azokat, veszélyes közelségbe kerülnek az útfelülethez). 

• Célszerű a munkálatok területi kiterjedését (felvonulási útvonalak, építési területek) 

minimalizálni, a letermelt humuszos termőréteget, pedig a kapcsolódó talajvédelmi tervek 

értelmében, az építés befejeztével rekultivációs céllal hasznosítani. Az üzemeltetési 

szakaszban törekedni kell az útburkolatról lefolyó csapadékvizek megfelelő elvezetésére, 

elkerülve, csökkentve az esetleges talajszennyezést, illetve szélsőséges esetben talajeróziót. 

• Az építési munkálatok kivitelezése kapcsán ügyelni kell az időtartam minimalizálására, kerülve 

a szükségszerűnél tovább zajló, elhúzódó munkálatokat. Az üzemeltetési fázisban a 
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gépjárművek által használt vonalas létesítmények mellé (azok nyomvonalában) 

levegőtisztaság védelmi okokból szükségszerű védő növénysávok telepítése (ezen 

növénysávok kedvező hatása zaj-, élővilág-, és klímavédelmi szempontból is kimutatható). 

• Az utak nyomvonalában – amennyiben az hiányzik – védő növénysávok telepítése szükséges, 

valamint az úthálózat fejlesztése olyan módon történjen, hogy a népszerű turisztikai célpontok 

irányába is biztosítva legyen a gyorsabb elérés, valamint egyes frekventált útszakaszok 

tehermentesítése. 

• Amennyiben a kiépíteni kívánt útvonal hidrogeológiai védőterületen vezet át, célszerű az 

esetleges szennyezések elkerülése érdekében vízzáróan burkolt árkokat létesíteni, továbbá 

szikasztás nélkül kivezetni a területről. 

• Minden esetben ügyelni kell a 1995. évi LVII., vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak, 

valamint az EU Víz Keretirányelv betartására, minimalizálva a látogatók élettevékenységéből 

fakadó vízszennyezést (pl. hulladékok vízbe kerülése) és kerülni kell az érzékeny vízbázisok 

terhelését (építési munkálatok, szennyezett csapadékvíz bevezetés stb.). 

• A begyűjtött csapadékvizek alkalmasak lehetnek az öntözővízigények részbeni fedezésére is, 

ezáltal csökkenthető az értékes vízbázisokból történő felesleges vízkivétel. 

Digitalizáció, energetika, körforgásos gazdaság 

• Bár a digitális forradalom és a megújuló energiaforrások alkalmazása mind hozzájárulnak a 

körforgásos gazdaság megvalósításához, egyben nagy elektronikai anyag- és hulladékáramot 

is generálnak. A digitális eszközök és megújuló energiaforrások megnövekedett használatával 

ki kell alakítani olyan kapacitásokat, amelyek a későbbiekben alkalmasak lesznek a keletkező 

hulladékok hasznosítására. Egyes anyagáramok esetében az ilyen fejlesztések természetesen 

túlmutatnak a megyei méreteken. A további tervezés során ezért fel kell térképezni azokat a 

hazai stratégiai fejlesztéseket (pl. akkumulátor stratégia), amelyek kijelölik az elektronikai 

anyagáramok kezelésére kiépítendő kapacitásokat. 

• Az energiahatékonysági fejlesztések bár csökkentik az energiaveszteségeket, egyben 

nagymennyiségű hulladékáramot is generálnak a meglévő eszközök lecserélésével. A 

korszerűsítések során figyelembe szükséges venni a meglévő rendszerek (pl. közvilágítás, 

középületek és ingatlanok energetikai rendszerei) javasolt hasznos élettartamát és jelenlegi 

életkorát. 
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• Törekedni kell a fotovoltaikus (napelem) és fototermikus (napkollektor) már meglévő 

épületállományokon történő elhelyezésére. 

• A megújuló energiák hasznosítása kapcsán a fűtésre szánt fásszárú biomassza égetést kerülni 

szükséges, ennek égetése során ugyanis számos légszennyező kerül a légkörbe (pl. szén-

monoxid, illékony szerves vegyületek). 

• A biomasszára épülő megújuló energiaelőállítás kapcsán kerülni kell az ültetvényerdők 

telepítését, ugyanis az intenzív, rövid vágásfordulójú ültetvényerdők létesítése és fenntartása 

nagy mennyiségű energiát igényel, és nemcsak ennek során bocsát ki üvegházhatású gázokat, 

hanem a talajbolygatás (pl. tuskózás, teljes talajelőkészítés) során a talajban kötött szén nagy 

részét is felszabadítja. 

Fenntartható mező- és élelmiszergazdaság 

• Célszerű az öntözés vízkínálat oldali növelése mellett a talaj természetes vízraktározó 

képességét is javítani; ebben mind a szervesanyag visszapótlás, mind a talajszerkezet 

megóvása fontos szerepet játszik. Ezek mellett különösen fontos az öntözés megfelelő 

időzítése; a száraz felszínre érkező öntözővíz ugyanis rombolja a talaj szerkezeti elemeit, mely 

hosszú távon funkcióvesztést (pl. csökkenő hatékonyságú anyagtranszportot – ebből 

következően romló tápanyaggazdálkodást), talajeróziót idézhet elő. 

• A precíziós adatok értelmezéshez és a talajoldalról fenntartható és hatékony beavatkozási 

döntések meghozatalához minden esetben szükséges a szaktanácsadói háttér igénybevétele, 

ennek hiányában a precíziós törekvések nem lennének többek puszta adatgyűjtésnél. 

• Az élelmiszergazdaság fejlesztését célzó intézkedések között megjelenik a „települési 

önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásához szükséges infrastruktúra és eszköz 

fejlesztése”. A későbbi tervezés során ebben a szegmensben érdemes olyan tevékenységeket 

kialakítani, melyek csökkentik a fogyasztás során jelentkező élelmiszerhulladék keletkezését. 

• A szennyvízkezelés esetében javasoljuk az olyan technológiai megoldások adoptálását, melyek 

a folyamat során keletkező melléktermékeket inputként forgatják vissza más termelési 

rendszerekbe (pl. mezőgazdasági talajjavítás vagy bioműanyag-gyártás). 

• A szennyvíziszap hasznosítása (termőföldön történő elhelyezése) akkor lesz pozitív hatással a 

talajra, ha a keletkező mezőgazdasági hulladékok (pl. szármaradványok) egy részének 

szántóföldön hagyása és bekeverése is megtörténik, és nem kizárólag a körforgásos folyamat 
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egy következő lépéséből származó, átalakított szervesanyag és tápanyag formák kerülnének 

visszajuttatásra (pl. komposztok). 

• A program az élelmiszergazdaság fejlesztése esetében számol mintagazdaságok kialakításával. 

Ilyen kezdeményezéseket érdemes olyan fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok 

meghonosítása érdekében is indítani, mint az agroökológia vagy a regeneratív gazdálkodás. 

• A vízkínálati oldal erősítése kapcsán ügyelni kell az érzékeny vízbázisokból történő vízkivételre; 

mind a nem körültekintő felszíni-, mind pedig a felszín alatti vízkivétel hordozhat magában 

veszélyeket (lokális szárazodás, szélsőséges esetben szikesedés, felszín alatti vízkészletek 

kimerítése). 

• A vízkínálat oldali bővítés kapcsán célszerű fenntartható vízgazdálkodási technológiákat 

alkalmazni, törekedni kell a csapadékvíz megtartó rendszerek kiépítésére és fejlesztésére, meg 

kell őrizni a vízkészleteket, biztosítani kell azok újratermelődésének feltételeit. 

• Erdősítés csak alapos ökológiai és termőhelyi értékelés (élővilágra gyakorolt hatás, mely 

védett, fokozottan védett, Natura 2000 jelölő-, ill. ritka fajok tűnhetnek el az erdősítés, vagy 

pusztán üzemtervezés alá vonás következtében) után végezhető el, és akkor is csak az intenzív 

munkálatok minimalizálása mellett. 

Emberi egészségre vonatkozó fejlesztések  

• A települési infrastruktúra fejlesztésekor kiemelt figyelmet kell fordítani az intézkedések 

megvalósítása során felmerülő problémákra. Az érintett lakosság számára több települési 

szintű bővítés helyi szintű konfliktusforrássá válhat, amely hatással lehet az egészségi állapotra 

is. A műszaki infrastruktúra-fejlesztések mentén létrejövő zajszennyezés negatív hatással bír 

az egyénre. Csökkenhet a koncentrációs képesség, a munkabírás és a szív- és érrendszeri 

betegségek kialakulására is hatással lehet a nem megfelelő hangnyomásszint. A városi 

infrastruktúra fejlesztése sok esetében zajjal jár, amit nehezen tolerálhat a lakosság, viszont 

amennyiben kellő információt kapnak a munkálatokról (milyen munka folyik, érdemben milyen 

javulás várható, meddig tart, milyen hatáskörbe tartozik a munkafolyamat stb.), abban az 

esetben jobban fognak tudni azonosulni a településen lévő folyamatokkal. 

• További fontos javaslat, hogy a települési épített környezetben a már esetlegesen kialakult 

negatív környezeti ártalmakat és azok következményeit a közszolgáltatás működtetője mérni 

tudja. Ezeket az eredményeket megfelelő és értékelhető módon, rendszeresen és megújítva 
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közzé kell tenni, hogy az állampolgárok reakciója alapján az egészséges életvitel befolyásolható 

legyen.  

• Az intézkedések során, a célok elérése közben kerülendő a városokban a minőségi 

zöldfelületek csökkentése. A lakosság egészsége és jólléte szempontjából fontos a megfelelő 

mennyiségű rekreációs területek létrehozása és meghagyása.  

• A belterületi utak, kerékpárutak korszerűsítése és építése során kiemelt figyelemmel kell lenni 

a megfelelő közlekedésszervezésre, és igyekezni kell mérsékelni a közlekedésekből fakadó 

veszélyes helyzetek kialakulásának lehetőségét (pl. e-kerékpárok, e-rollerek integrálása a 

közlekedésbe). 

• A turisztikai fejlesztések esetében átgondolt közlekedésszervezéssel, megfelelő forgalmi rend 

kialakításával, a megközelítési útvonalak körültekintő kijelölésével mérsékelhető számára a 

megnövekedett turisztikai forgalom által generált veszélyes közlekedési szituációk száma. 

• A természeti környezet védelme érdekében is kiemelendő, hogy az erdőterületek, valamint a 

lakosság és a turisták által használt és igénybe vett természetközeli területek védve 

maradjanak. Amennyiben kialakítanak a települések szélén parkerdőket, ahol a sportolásra, 

rekreációra vágyók ki tudnak kapcsolódni, úgy kettős lehet a pozitív hatás, ahol az egyén az 

egészségét meg tudja őrizni a természetbe járással, viszont az erdők vad- és növényvilága is 

védve marad. 

• A klímaváltozás következményeként fellépő „forró napok” növekedésének az egyénekre 

gyakorolt kedvezőtlen hatása mellett javasoljuk az épített és települési környezetben 

szükségessé tenni a megfelelő árnyékolást, a hőszigetelést. 

• Javasoljuk, hogy a közösségre, kultúrára, szabadidőre és sportra vonatkozó célkitűzések 

végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítsanak a korosztály specifikus programokra is, ahol 

minden korcsoport megtalálhatja a maga számára megfelelő eseményeket, programokat a 

közösségfejlesztés érdekében.  

• Javasoljuk a munkaerőpiacra történő megfelelő integrációt is, ahol a munkavállalók 

közlekedési lehetőségeinek szélesítése kerül fókuszba: a munkába járás távolságának 

csökkenésével, a munkavállalók lakhatási lehetőségeinek szélesítésével és a közösségi 

közlekedési módok használatának ösztönzésével.  

• Törekedni kell a fejlesztések megfelelő kommunikációjára, a program társadalmi 

elfogadottságának növelése érdekében. Több platformon keresztül érdemes a fejlesztések 
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miértjeinek és mikéntjeinek a kommunikációja, a fiatalokat megszólító platformokon át az 

idősebb nemzedékig. Fontos az írott sajtó mellett az online jelenlét is.  

• A turisztikai fejlesztések csak akkor lehetnek valóban sikeresek, ha a helyben élő lakosság is 

azonosul a szakpolitika turisztikai elképzeléseivel, a megye turisztikai imázsának kialakításával. 

Fontos a megfelelő kommunikáció és elfogadás, ahol a helyi lakosság és a turisták között nem 

húzódik társadalmi konfliktus. Ebben szerepet játszhat a lakossági vélemények feltárása a 

témakörben, valamint a lakossági fórumokon való előterjesztés is. 

• A megyei és települési önkormányzatok számára javasolt a szegregációs folyamatok és az 

ingatlanpiac rendszeres nyomon követése annak érdekében, hogy a kedvezőtlen társadalmi 

folyamatok kezelésére, visszafordítására e hosszú átfutási idejű szakpolitikai területen a 

szükséges intézkedések még időben megszülethessenek. 
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5. A társadalmi felzárkózás elősegítésére irányuló javaslatok és intézkedések  

meghatározása, továbbá a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítése 

a tervekben 

A társadalmi felzárkózásra és annak elősegítésére irányuló intézkedések elengedhetetlenek a 

sérülékeny társadalmi csoportok (főként gyermekek, hátrányos helyzetű családok, fogyatékkal élő 

személyek, tartós betegséggel küzdők és idősek) társadalomba való sikeres integrálásához. 

Általánosságban, a fő célkitűzés a hátrányos helyzetű csoportok megfelelő minőségű és egyenlő 

hozzáférésének biztosítása a szociális szolgáltatásokhoz. Ezáltal hatékonyabbá válhat a szociális 

integráció és a felzárkózás.  

A társadalmi felzárkózás szempontjait is figyelembe vették a Program tervezői, így több intézkedésben, 

és a hozzájuk tartozó projektcsomagban is megjelennek a társadalmi egyenlőségre törekvő lépések. A 

legjelentősebb, társadalmi szempontú intézkedéseket az 5. prioritás egészséges, aktív és támogató 

társadalom intézkedései tartalmazzák. Mindez három fő komponens összekapcsolt kezelésére és 

fejlesztésére épül: a testi-fizikai, lelki-mentális és szociális-társas jóllét, az ezekhez kapcsolódó 

állapotok melletti készségek, illetve esélyek és lehetőségek elérhetőségét, továbbá azok folyamatos 

fejlesztését hangsúlyozva. Ezen három komponens együttes kapcsolatában jelenik meg a hátrányos 

helyzetű csoportok védelme.  

A társadalmi felzárkózás további szempontjai érvényesülnek a megye Programjának intézkedéseiben, 

amelyek közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a társadalmi célokhoz: 

• Közvetett módon kapcsolódik az 1. prioritás innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 6. 

intézkedése a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez, ahol az élelmiszergazdaság fejlesztése a 

fő célkitűzés. A helyi termelők és helyi termékek piacra jutásának ösztönzése közvetett módon 

kapcsolódhat a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok jobb helyzetbe kerüléséhez.  

• A 2. prioritás versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) alatt a digitális fejlesztések az 

oktatás és képzés területén intézkedés a hátrányos helyzetű fiatalok oktatására és digitális 

kompetenciájának fejlesztésére is irányul. Ennek fő célja, hogy a köznevelésben elérhető 

digitális oktatás mindenki számára elérhetővé váljon.  

• Ugyanezen prioritás 3. intézkedése, a helyi gazdaság igényeihez igazodó szakképzés alatt is 

találhatóak közvetett módon kapcsolódó fejlesztések. Az esélyteremtés és a korai 
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iskolaelhagyás megelőzését szorgalmazó, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés a fő 

célkitűzés. 

• A 4. prioritás a jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítás digitális hálózatokkal alatt 

megjelenített 3. intézkedés, a települések zsákhelyzetének kedvezőbb feltárása, 

zsákhelyzetének megszüntetése a hátrányos helyzetben lévő, periférikus területek fejlesztését 

irányozza elő, amely alapján szintén közvetett módon javulhatnak a hátrányos helyzetű 

csoportok lakhatási és mobilitási lehetőségei.  

• Az 5. prioritás elemei kapcsolódnak leginkább a sérülékeny társadalmi csoportok 

felzárkózásához. Az ebben említett összes prioritás során pozitív hatás várható a felzárkózásra, 

ahol az egészségügyi fejlesztésektől a család- és ifjúságügyi fejlesztéseken át a helyi közösségi 

és kulturális fejlesztésekig megtalálhatóak projektcsomagok. Kiemelten a 4. intézkedés 

foglalkozik társadalmi felzárkózási fejlesztésekkel, társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésével, társadalmi kohézió erősítésével és rászoruló személyek támogatásával. 

Megfogalmazásra kerül a foglalkoztathatóság növelésének kérdése (beleértve a megváltozott 

munkaképességű személyeket), a tanulási lehetőségek biztosítása, a vállalkozások segítése, a 

telepszerű körülmények között élők társadalmi integrációjának, lakhatási kérdésének javítása, 

vagy a gyermekes családok szegénységének csökkentése.  

• Végül pedig a 6. prioritás területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés 

erősítése alatti fejlesztésekben megjelennek a hiányos intézményi és szolgáltatási kapacitások 

fejlesztése, a jobb elérhetőség és hozzáférés a térségi alapon szerveződő szolgáltatások 

esetében, vagy a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás kiterjedtebb kialakítása. Ezen célok 

elérése mellett javulhatnak a sérülékeny, hátrányos helyzetű csoportok mobilitási és 

hozzáférési lehetőségei.  

Ahhoz, hogy sikeressé váljanak a szociális fejlesztések, fontos megérteni a háttérben húzódó 

társadalmi mechanizmusokat és okokat, például, hogy a leszakadó térségekben mi okozza a folyamatos 

társadalmi és gazdasági elmaradottságot, és mi termeli újra a szegénységet. A hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok integrálása érdekében nem elegendő csupán a leromlott állapotú 

településrészek fejlesztése, vagy az elmaradott térségek, szegregátumok felszámolása. E területek 

megszűntével, felújításával a településkép javulhat ugyan, de a szegregált csoportok további 

kirekesztődése várható. Fontos a megfelelő minőségű lakhatás biztosítása, vagy az azt támogató közeg 

jelenléte a sérülékeny csoportok számára.  
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Társadalmi igényfelmérések elkészítése is lényeges, ahol közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki a 

leszakadó térségekben élők és a szakpolitika között, annak érdekében, hogy hatékonyabbá válhasson 

a kommunikáció, és kevesebb legyen a félreértésekből származó konfliktus.  

A megye terveit a megfelelő csatornákon keresztül ismertetni szükséges az érintett felekkel annak 

érdekében, hogy hatékonyabb legyen a társadalmi elfogadottsága, és a lakosság magáénak érezhesse 

a fejlesztéseket. Ezután együtt eredményesebb célokat érhetnek el, és dinamikusabban fejlődhet a 

megye. 
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6. Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú 

előírásokra, feltételekre, amelyeket a Program által befolyásolt más 

terveknél figyelembe kell venni 

A Program és az azt megelőző Koncepció tartalmazzák Győr-Moson-Sopron megye 

területfejlesztési és területrendezési irányvonalait a 2021-2027 közötti időszakra. A 

területfejlesztés és területrendezés kapcsán a Program az alábbiak szerint áll kapcsolatban más 

tervekkel.  

Területfejlesztési kapcsolódások 

A Program és annak megelőző dokumentumai, a Koncepció és Helyzetfeltárás dokumentumok 

által lefektetett célrendszer, azokból levezetett prioritások és intézkedések fontos alapot 

jelentenek a megye Integrált Területi Programjának elkészítéséhez (továbbiakban ITP). Az ITP célja, 

hogy a megye számára rendelkezésre álló források felhasználását hatékonyabbá tegye, a helyi 

igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP+ és további Operatív Programok 

forráskereteinek felhasználási szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támassza alá, a 

2021-2027-es költségvetési időszakra vonatkozóan. 

Továbbá jelentős a kapcsolódás a megye ágazati fejlesztési stratégiáival is, ilyen például Győr-

Moson-Sopron Megye Klímastratégiája, mely esetében a Program intézkedései, projektcsomagjai 

– kifejezetten a 3. Fenntartható és klímabarát megye prioritás – hozzájárulnak a klímastratégiában 

foglalt célkitűzések megvalósításához. 

A Program megvalósításához elengedhetetlen célrendszerének, prioritásainak átvezetése, 

megjelenítése a megye nagyobb városaihoz készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiákban.  

A fentieken túl a Program megfogalmaz olyan területi prioritásokat és intézkedéseket, amelyek 

által a megye határain túlmutató funkcionális térségek érintett területi szereplőinek az 

együttműködése elengedhetetlen a kiegyensúlyozott területi fejlődéshez.  

Területrendezési kapcsolódások 

A Program által meghatározott prioritások, intézkedések jelentős része fizikai térben megvalósuló 

beruházást fog eredményezni a jövőben, ezért elengedhetetlen azok harmonizálása a meglévő és 
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jövőbeli megyei területrendezési dokumentumokkal (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és 

Helyi Építési Szabályzat). 

Komplex feltételek, amelyeket a Program által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni: 

• A Program által befolyásolt más tervek esetén is elsődleges szempont, hogy a fizikai 

környezetben megvalósuló beruházások oly módon kerüljenek megtervezésre és 

kivitelezésre, hogy azok nem veszélyeztetik a környezeti elemeket, rendszereket és azok 

fenntarthatóságát; 

• A Program egyik kulcseleme a fenntartható fejlődés szempontjainak való megfelelés, 

legyen szó természeti környezet megőrzéséről, társadalmi felzárkóztatásról vagy gazdasági 

diverzifikációról, területi kohézióról;  

• Szintén fontos olyan gazdasági és turisztikai fejlesztések megvalósítása, ahol az 

intézkedések eredményei nem okoznak kárt a környezeti állapotban, illetve a helyi 

társadalom számára. Ennek szem előtt tartásához kiemelten fontos szempont a 

fenntarthatóság, amely biztosíthatja a következő generáció számára is az élhető környezet 

lehetőségét; 

• Fontos továbbá azt biztosítani, hogy a hátrányos helyzetű térségek fejlődési üteme 

gyorsabb legyen, mint a kevésbé hátrányos helyzetben lévőké, mivel anélkül a területi-

társadalmi különbségek mérséklődése nem lehetséges; 

• A Programban felvázolt prioritások egyben a települési vezetők, vállalkozások és más 

kulcsszereplők számára is iránymutatást jelentenek, mely segítségével a rendelkezésre álló 

fejlesztési források, illetve területi erőforrások használatának hatékonysága fokozható, 

illetve elkerülhetőek a párhuzamos fejlesztések. 
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7. A hatásvizsgálat összegzése közérthető összefoglaló formájában 

Győr-Moson-Sopron megye 2021 és 2027 közötti terület- és településfejlesztési céljainak, fejlesztési 

irányainak meghatározása és a tervezés alatt álló operatív programok hatékony forrásallokálása 

érdekében született meg a megye Területfejlesztési Koncepciója, illetve az arra épülő Stratégiai és 

Operatív Program. A területi tervezés következő lépcsőfokát az Integrált Területi Program megalkotása 

jelenti majd.  

A 2021-2027 Győr-Moson-Sopron Területfejlesztési Program létrehozását, egyeztetését és elfogadását 

két kormányrendelet szabályozza, a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet “a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól”, illetve a 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet “az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról”. Jelen területi és 

környezeti hatásvizsgálat a két kormányrendeletben előírt módszertant követve tárja fel a Program 

megvalósítása által elérhető környezeti, társadalmi és gazdasági előnyöket, megvalósítás során 

feltételezhető hátrányokat, károkat. Az elemzés célja, hogy független szakértői véleményekkel segítse 

a Program tervezését, ezáltal annak hatékony megvalósítását.  

A Programhoz kapcsolódó tervezés alapvetően három dokumentumot tartalmaz:  

- A Koncepciót megelőző Helyzetfeltárást, mely problémafelvetéseivel, meghatározott 

fejlesztési irányaival jelöli ki a jövőbeli fejlesztési területeket; 

- A Koncepciót, mely kijelöli a megye területfejlesztési általános, stratégiai, területi, tematikus 

és horizontális céljait 2030-ig;  

- A Program a Koncepcióban megfogalmazott célrendszerhez prioritásokat társít, melyen belül 

összesen 33 db intézkedést nevesít.  

A Hatásvizsgálat során elkészült konzisztencia vizsgálat célja Győr-Moson-Sopron Megye 

Területfejlesztési Stratégiai Program és Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Operatív 

Program közötti belső összhang feltárása, az esetleges ellentmondások és kritikus pontok, valamint a 

koherencia érvényesülésének elemzése volt.  

A Program intézkedései, projektjei által feltételezhetően előidézett, a megye környezeti, társadalmi és 

gazdasági állapotára ható direkt és indirekt hatásai azonosításra kerültek. A Hatásvizsgálat értékelte a 

Program által képviselt fejlesztések hatásait a talaj és termőföld minősége, földtani- és ásványvagyon, 
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levegő- és zajterhelés, fényszennyezés, felszíni és felszín alatti víztestek, hulladékgazdálkodás, a táj, 

helyi klíma, épített és települési környezet, kulturális örökség, élővilág és Natura 2000 területek 

szempontjából. Elmondható, hogy a Program körültekintő megvalósítása esetén alapvetően pozitív 

hatással lehet a felsorolt tényezőkre. Az egyes fejlesztések esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a 

feltárt tényezőkre, összefüggésekre a negatív, visszapattanó hatások elkerülése végett.  

A Hatásvizsgálat által feltárt összefüggések kapcsán több javaslat született, melyek tovább erősíthetik 

a Program pozitív hatásait az infrastrukturális, turisztikai fejlesztések, megújuló energiaforrások, 

energiahatékonyság, körforgásos gazdaság megvalósítása és fenntartható mezőgazdaság elterjesztése 

terén. A Program által elérni kívánt hatás/változás monitorozása kapcsán továbbá javasolt az 

intézkedésekhez kapcsolódó állapot- és eredményindikátorok számszerűsítése. Emellett fontos 

támpontot adhat az Integrált Területi Program, illetve a folyamatban lévő TOP+ tervezésnek, ha az 

intézkedések költségigénye is megnevezésre kerülne.  

A Program prioritásai lefedik a megye legfontosabb fejlesztési területeit, melyek a gazdaság fejlesztése, 

a humánerőforrás fejlesztése, természeti környezet megőrzése és éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a vonalas infrastruktúra bővítése, egészséges és aktív társadalom megteremtése, 

illetve a területi egyenlőtlenségek mérséklése.  

A Program prioritásainak vizsgálata rávilágított arra, hogy a kijelölt fejlesztési irányok elősegítik a 

megye gazdaságának diverzifikálódását, javítják a megyében potenciálisan letelepedő és a már ott 

tevékenykedő cégek számára az üzleti és vonalas infrastruktúra-ellátottságot és az innovációs 

ökoszisztéma feltételeit. A mezőgazdaság, élelmiszergazdaság komplex fejlesztése egy, a megyében 

hagyományokkal rendelkező gazdasági ágat és ágazatot kíván továbbfejleszteni, amely bizonyos 

mértékben hatással van az élelmiszertermelés mellett a város-vidék kapcsolatokra és a megye 

foglalkoztatási viszonyrendszerére is.  Emellett arra is alkalmasak a Program célkitűzéseiben foglaltak, 

hogy csökkentsék a gazdaság válságoknak való kiszolgáltatottságát, tovább növelve például a 

szolgáltatások jelentőségét a megye gazdasági tényezői között. 

A Program több olyan térségi és települési szintű prioritást tartalmaz, amelyek hosszú távon növelik a 

megye jobb elérhetőségét a vonalas (közúti, a kötöttpályás és a kerékpáros) infrastruktúra 

fejlesztésével. Mindez több prioritáson belül került megfogalmazásra, ahol a fő célkitűzések egy jobban 

összekapcsolódó európai jövő, valamint a területi egyenlőtlenségek mérséklődése. Ennek ellenére 

figyelemmel kell lenni a jobb minőségű úthálózatok miatti esetleges forgalomnövekedésre, amely lég- 
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és zajszennyezettséget okoz az infrastruktúra fejlesztés közvetlen környezetében. A közlekedési 

infrastruktúra területfoglalása is jelentős lehet, amennyiben a Programban felvázolt intézkedéseket 

megvalósítják, valamint figyelemmel kell lenni a zöldfelületek megtartására, újak kijelölésére. Továbbá 

több települési szintű intézkedés szolgálhatja majd a városi élhetőséget és a leromlott állapotú, 

infrastrukturálisan fejletlenebb területek, településrészek fejlődését. Mindez természetesen a 

környezet állapotának megőrzésével, a fenntarthatóságot szem előtt tartva érhető el. 

A Program prioritásainak és intézkedéseinek társadalmi szempontú vizsgálata azt mutatja, hogy azok 

pozitív hatással lesznek a társadalmi fejlődésre. Külön prioritás (az 5. prioritás – egészséges, aktív és 

támogató társadalom) foglalkozik a megye célrendszerébe illeszkedő, társadalmi szempontú 

fejlesztésekkel. Ezek a célok közvetlen módon lesznek hatással a társadalmi folyamatokra, míg más 

prioritások alatti intézkedések közvetett módon gyakorolhatnak pozitív hatást a társadalom 

működésére (például kiemelten a hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok sikeres 

integrációjára). Már a Helyzetfeltárásban is felismert a megye kettősségének problematikája, valamint 

a közösségekre ható külső és belső erők, amelyek meghatározzák, és sokszor determinálják a helyben 

élők életminőségét. E problémákra reflektáló intézkedések olyan átfogó fejlesztéseket tartalmaznak, 

ahol javulhat/nak: 

• a megye és az elmaradott térségek megközelíthetősége; 

• a területi differenciáltság; 

• az egészségügyi ellátórendszer (mind infrastruktúra, mind humán állomány szempontjából); 

• a szociális szolgáltatások, a szociális védelem, társadalmi integráció; 

•  a családi, ifjúsági és az intergenerációs kapcsolatok; 

• a társadalmi különbségek, az egyenlőtlenségek, a társadalmi kohézió; 

• valamint a helyi közösségi és kulturális szolgáltatások, sport és szabadidős terek minősége. 

A Hatásvizsgálat a fent említett intézkedésekhez kapcsolódóan további javaslatokat fogalmaz meg, 

amelyek elősegíthetik a fejlesztések sikerességét, társadalmi elfogadottságát, mérsékelve a környezeti 

szintű terheléseket. 
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Mellékletek 

1. melléklet: A tartalmi koherenciavizsgálat dokumentumainak összefoglalása  

Dokumentum 

megnevezése 

Időtáv  Dokumentum célkitűzései  

Uniós szintű 

dokumentumok 

  

Európai Zöld 

Megállapodás 

(European Green 

Deal - EGD) 

2019- 

2050 

2019-ben az EU a korábban megfogalmazott célkitűzések elérése 

érdekében, a klíma prognózisok rossz irányú változása okán hívta életre a 

megállapodást. A dokumentum lényege, hogy a klímaválságra egy átfogó 

programot indítson, előmozdítva, hogy az 1990-es szinthez képest legalább 

55%-kal kevesebb legyen az ÜHG kibocsátás 2030-ra, 2050-re pedig váljon 

az EU nettó klímasemlegessé. Kiemelten fontos célja továbbá, hogy a 

fejlődés szerves részeként a gazdaság és társadalom is a javára fordíthassa 

a változásban rejlő lehetőségeket. 

Az EGD-hez nagymértékű anyagi támogatás is kapcsolódik (1 billió €). 

A megállapodás a kitűzött célok eléréshez az alábbi feladatokat fogalmazta 

meg:  

- beruházás a környezetbarát technológiákba;  

- az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében;  

- tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind 

az egyéni, mind a tömegközlekedésben; az energiaágazat 

dekarbonizációja;  

- az épületek energiahatékonyságának biztosítása;  

- együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű 

környezetvédelmi előírások szigorítása érdekében. 

A Programok prioritásai (kifejezetten a 3. Zöldebb és Karbonmentes 

megye) illeszkednek az Európai Zöld Megállapodás stratégiai irányaihoz. 
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Európai 

Klímarendelet 

2020-

2050 

A Klímarendelet a korábbi EU Energia- és klímapolitikai keretprogramot és 

az Európai Zöld Megállapodást vette alapul és frissítette az abban kitűzött 

irányokat, célokat. Az Európai Unió a rendelet megalkotásával hosszú távú 

céljaként tűzte ki, hogy 2050-re eléri a nulla nettó ÜHG-kibocsátást. A 

Klímarendelet előírja, hogy minden szakpolitika vonatkozásában meg kell 

határozni a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez vezető, szociálisan 

méltányos és költséghatékony hosszú távú irányvonalakat. 

A rendelet további céljai közé tartoznak a keretprogram 2030-ra kitűzött 

éghajlat- és energiapolitikai fejlesztéseinek megvalósítása, melyeket a 

tagállamoknak közös erővel, új nemzeti stratégiák bevezetésével kell 

elérnie. 

2020. decemberében a törekvések fokozására az Európai Tanács és a 

Bizottság politikai megállapodásra jutott abban, hogy megemeli a korábbi, 

az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó vállalását és 2030-ig 

legalább 55%-os kibocsátás-csökkentést tűzött ki céljául. 2021. áprilisában 

az Európai Bizottság és az Európai Parlament is politikai megállapodásra 

jutott a klímarendeletbe foglalandó 2030-as célokat illetően.  

A Programok nem fogalmaznak meg számszerűsített 

kibocsátáscsökkentési célkitűzést, ugyanakkor annak megvalósítása 

hozzájárulhat a rendelet érvényesüléséhez.  

Az éghajlat és 

energiapolitika 

2030-ig szóló 

kerete, illetve a 

2021. július 14-

émn megjelent 

„Fit for 55” 

javaslatcsomag  

2013-

2030 

A keretprogram az EU 2013-ban megfogalmazott klíma- és energiapolitikai 

célkitűzéseit tartalmazza, összegzi az addig elért kihívásokat és lefekteti a 

2030-ig kitűzött célokat. Az Európai klímarendelet ennek a programnak 

részeként is értelmezhető.  

A keretprogram 2030-ra vonatkozó fő céljai a következők: 

- üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 40 %-os 

csökkentése a gazdaságban az 1990. évi szinthez képest;  

- energiahatékonyság legalább 32,5 %-os javítása; 

- megújuló energia legalább 32 %-os részarányának elérése az Unió 

energiafogyasztásában; 

- villamosenergia-hálózatok összeköttetésének legalább 15 %-os 

mértéke. 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TERÜLETI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA 

 

 101 

 

A július 14-én megjelent „Fit for 55” javaslatcsomag a keretprogram 

célszámait emeli, a 40%-os ÜHG csökkenéshez képest 55%-ot vállal.  

Habár a Programok nem tartalmaznak az éghajlat- és energiapolitika terén 

számszerűsített eredményindikátorokat, a benne foglalt szakági 

fejlesztések hozzájárulnak a keretprogram megvalósításához.   

Az Európai Unió 

2050-ig szóló 

hosszútávú 

stratégiája 

2020-

2050 

A Stratégia a nulla nettó ÜHG-kibocsátású gazdaság eléréséhez hat fő 

stratégiai irányt fogalmaz meg: 

- Az energiahatékonyság előnyeinek maximalizálása, beleértve a 

nulla energiaigényű épületeket; 

- A megújuló energiaforrások alkalmazásának és a villamosenergia-

termelés maximalizálása Európa energiaellátásának teljes 

dekarbonizációja érdekében; 

- A tiszta, biztonságos és összekapcsolt mobilitás megvalósítása; 

- A versenyképes uniós ipar és a körforgásos gazdaság, mint az 

ÜHG-kibocsátás csökkentésének kulcsfontosságú tényezője; 

- Az ökológiai gazdálkodás előnyeinek teljes körű kihasználása és az 

alapvető szénelnyelők biztosítása; 

- A fennmaradó CO2-kibocsátás kezelése szén-dioxid-leválasztással 

és –tárolással. 

A Programokban lefektetett intézkedések megvalósítása hozzájárul a 

hosszútávú stratégia irányainak érvényesítéséhez.  

„Tiszta energia 

minden 

európainak” 

(Clean Energy 

Package) 

2019-

2030 

(2050) 

A csomag az Európai Zöld Megállapodás részét képezi, mellyel az Unió az 

energiahatékonyság felé tereli a tagállamokat.  

Az EU a „Tiszta energia Csomag” részeként az elmúlt időszakban az alábbi 

jogszabályokat alkotta meg:  

Épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (Az Európai Parlament és 

a Tanács 2018/844 irányelve, 2018. május 30.), mely stratégiaalkotási 

kötelezettséget ír elő a tagállamoknak annak érdekében, hogy a magán- és 

köztulajdonban lévő lakó- és nem lakáscélú épületek nemzeti állománya 

felújítás révén 2050-re nagy energiahatékonyságú és dekarbonizált 

épületállománnyá váljon, megkönnyítve a meglévő épületek közel nulla 

energiaigényű épületekké való, költséghatékony átalakítását.  
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A megújuló energia-irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 2018/2001 

irányelve, 2018. december 11.) 2030-ra a kötelező megújuló energia 

részarányt 32%-ban határozza meg.  

Az energiahatékonysági irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 

2018/2002 irányelve, 2018. december 11.) 32,5%-ban határozza meg a 

2030-ra elérendő energiahatékonysági célt. 

Az irányítási rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1999 

rendelete, 2018. december 11.) előírja, hogy a tagállamoknak integrált 

nemzeti energia- és klíma terveket kell kidolgozniuk a 2021-től 2030-ig 

terjedő időszakra, majd ezek lejártát követően 2040-ig, végül 2050-ig. A 

terveknek ismertetniük kell, hogy a tagállamok hogyan tervezik elérni a 

kitűzött célokat és kitekintéssel kell rendelkezniük 2050-re. A nemzeti 

energia és klímaterveket 2019 végéig kellett benyújtani az Európai 

Bizottsághoz.  

A villamosenergia szabályozás (Az Európai Parlament és a Tanács 2019/943 

rendelete, 2019. június 05.) és a villamosenergia irányelv (Az Európai 

Parlament és a Tanács 2019/944 rendelete, 2019. június 05.) célja a 

verseny, a fogyasztóközpontúság és a nagyobb fokú rugalmasság 

biztosítása. 

A kockázati felkészültségről (Az Európai Parlament és a Tanács 2019/941 

rendelete, 2019. június 05.) szóló rendelet értelmében a tagállamoknak 

regionális és nemzeti válságforgatókönyvek alapján kockázati készültségi 

tervet kell kidolgozniuk. A jogszabály szorosabb együttműködést ír elő a 

tagállamok között, amelyek így könnyebben támogathatják majd egymást 

villamosenergia-válság esetén.     

Az ACER-Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 

Ügynökségének létrehozásáról (Az Európai Parlament és a Tanács 

2019/942 rendelete, 2019. június 05.) szóló jogszabály aktualizálja annak 

szerepét és működését, megerősíti az ügynökség szerepét az európai 

energiaügyi szervezetek szabályozási felügyeletének támogatásában is.    

A Program tematikus céljai által bemutatott energetikai fejlesztési irányok 

koherensek a fent leírtakkal.  
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A 

metánkibocsátás 

csökkentésére 

irányuló stratégia 

2020-

2030 

Az Uniós stratégia bemutatja a metánkibocsátás csökkentését célzó EU-s 

intézkedéseket és ezek szakpolitikai keretét. A metán, mint erős 

üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentése hozzájárul az éghajlatváltozás 

lelassulásához és a levegőminőség javulásához. Az előrejelzések hatására 

az EU a metánkibocsátás csökkentésének ütemét törekszik felgyorsítani, 

2030-ra a 2005. évi szinthez viszonyított 35-37%-os mértékkel, azonban 

erre irányuló szakpolitika még nem létezik. A stratégia kapcsolódik a Zöld 

Megállapodáshoz (egy kötelezettségvállalása) és hozzájárul a 2030-as 

célterv teljesítéséhez is. 

A Programok direkt módon nem tartalmaznak utalást a metánkibocsátás 

csökkentésére, így annak koherenciája nem megállapítható.  

EU Biodiverzitási 

Stratégia 2030 

2020-

2030 

Az új Biodiverzitási Stratégia az EU gazdaságélénkítési tervének 

kulcsfontosságú eleme, mely felhívja a figyelmet a biológiai sokféleség 

védelmének és megőrzésének fontosságára, kiemelt figyelmet fordítva a 

kialakult egészségügyi válság hatásaira. 

A stratégia fontosabb intézkedései 2030-ra vonatkozóan a következők: 

- az EU szárazföldi területeinek legalább 30 %-a és a tengeri 

területek legalább 30 %-a védelemben részesítése; 

- az Unió védett területeinek egyharmada, azaz a szárazföldi és 

tengeri védett területek 10-10%-ának szigorúan védetté 

nyilvánítása; 

- az EU mezőgazdasági területének legalább 25 %-át ökológiai 

gazdálkodás alá vonni; 

- legalább 3 milliárd új fa telepítése az Unióban;  

- növényvédő szerek használatának 50%-kal történő csökkentése;  

- városzöldítés a „Zöld Város Megállapodás” keretében;  

- az édesvízi ökoszisztéma helyreállítása és védelme okán legalább 

25.000 km folyószakaszon a szabad vízáramlás helyreállítása;  

- műtrágyahasználatot legalább 20 %-kal vissza kell fogni. 

A Programok biodiverzitást érintő intézkedései (pl. 3.6. Fenntartható – 

integrált – vízgazdálkodás) illeszkednek a Stratégia fejlesztési 

irányvonalaihoz. 
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EU Iparstratégia 2020-

2030 

Európa célul tűzte ki a klímasemlegességre való átállást, melyhez az ipari 

szektoron belül új technológiák bevezetésére van szükség.  

Ezen vállalkozói szemléletű stratégia kiemelt figyelmet szentel az ipari 

ökoszisztémára, a fenntarthatóságra és feltárja az ipar kettős - ökológiai és 

digitális - átállásához vezető utat. A stratégia továbbá felvázolja a 

biztonságos, tiszta, megfizethető energia- és nyersanyagellátás tervét a 

jövőre nézve. 

Az EU Iparstratégiájának felülvizsgálata 2021. május 5-én került 

nyilvánosságra, melynek kiváltó célja a koronavírus-járvány által a nemzeti 

gazdaságok, vállalkozások, társadalom és az ipar számára okozta károk 

mérséklése, a helyreállítás minél gyorsabb és hatékonyabb megindítása. A 

felülvizsgálat nem váltja fel, vagy egészíti ki a stratégiát, sokkal inkább a 

feladatok és tanulságok összegzése. A felülvizsgálat által jelzett tényezők, 

mint a tőke- és munkaerő szabad áramlásának korlátozódása, a 

technológia- és ipari függőség, a vállalkozások és privát szereplők közötti 

együttműködések egy krízishelyzet esetén alapvetően befolyásolják az 

adott gazdaság ellenállóképességét – ezek fejlesztése kritikus a jövő 

szempontjából.  

A Programok iparfejlesztési prioritásához tartozó 6 intézkedése illeszkedik 

az EU Iparstratégiájának és annak felülvizsgálatának fejlesztési irányaihoz.  

EU 

Környezetvédelmi 

cselekvési 

program (8., 

2021-2030) 

2021-

2030 

A program célja olyan környezetpolitika kialakítása, amelynek végén olyan 

erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság jön létre, 

amelyben védelmet élvez a természeti tőke, az emberek egészsége és 

jóléte. A program átfogó keretet ad a környezetpolitika 2030-ig tartó 

időszakára, és a korábban kitűzött környezetvédelmi célokat veszi át, 

nagyobb hangsúlyt fektetve azok gyorsabb elérésére. A program hozzájárul 

az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendjének 

környezetvédelmi célkitűzései és fenntartható fejlődési céljai 

teljesítéséhez is, egyetértésben az Európai Zöld Megállapodás 

környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. 

A Programok prioritásai és intézkedései koherensen illeszkednek a 

cselekvési programhoz.  
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EU 

Épületkorszerűsít

ési Program 

2020-

2030 

A Bizottság a 2030. évi éghajlat-politikai céltervben azt javasolta, hogy a 

tagállamok 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55 %-kal 

csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátását az EU-ban.  

Az energiahatékonyság a fellépés alapvető eleme, és az építőipar az egyik 

olyan terület, ahol fokozni kell az erőfeszítéseket. Az 55 %-os 

kibocsátáscsökkentési cél elérése érdekében az EU-ban 2030-ig 60 %-kal 

kell csökkenteni az épületek üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 14 %-kal 

végső energiafogyasztását, és 18%-kal fűtési és hűtési célú 

energiafogyasztását. 

A cél az, hogy 2030-ra legalább megkétszereződjön a lakó-és nem lakáscélú 

épületek éves energiafelújítási aránya, és egyre több jelentős 

energiahatékonysági mélyfelújítás történjen. Az e célok elérése érdekében 

minden szinten mozgósított erők eredményeként 2030-ig 35 millió épület 

kerül felújításra. 

Habár a Programok energiahatékonysági, épületkorszerűsítési területen 

nem fogalmaznak meg eredményindikátorokat, annak tematikus 

prioritásai (kifejezetten a 3. prioritás, 3. intézkedése) illeszkednek az 

Épületkorszerűsítési Program fejlesztési irányaihoz.  

A tisztább és 

verseny-képesebb 

Európát szolgáló, 

körforgásos 

gazdaságra 

vonatkozó új 

cselekvési terv 

2015-

2035 

Az Európai Zöld Megállapodás által kitűzött 2050-ig elérni kívánt 

klímasemlegességi cél elérése érdekében a körforgásos gazdaságra való 

átállási folyamat felgyorsítása kiemelten fontos, melynek célja a gazdasági 

növekedés az erőforrás-felhasználástól való elválasztása.  

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv jövőorientált 

menetrendet biztosít a tisztább és versenyképesebb Európa 

megvalósításához a gazdasági szereplőkkel, a fogyasztókkal, a polgárokkal 

és a civil társadalmi szervezetekkel közösen. Célja, hogy felgyorsítsa az 

európai zöld megállapodás által megkövetelt átalakulást, miközben a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó, 2015 óta végrehajtott fellépésekre 

épít. A terv biztosítani fogja a szabályozási keret racionalizálását és a 

fenntartható jövőhöz való igazítását, valamint az átmenetből adódó új 

lehetőségek maximalizálását, miközben minimálisra csökkenti az 

emberekre és a vállalkozásokra nehezedő terheket.   
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Főbb sarokpontja a fenntartható termékpolitikai keret, melynek része a 

fenntartható termékek tervezésének támogatása, a fogyasztók és 

közbeszerzők pozíciójának erősítése, a körforgás megteremtése a 

termelési (ipari) folyamatokban; 

A Programok prioritásai és intézkedései koherensen illeszkednek a 

cselekvési tervhez. 

„Termelőtől a 

fogyasztóig” 

Stratégia 

2020-

2030 

A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia az Európai Zöld Megállapodás 

középpontjában álló, kiemelten a fenntartható élelmiszerrendszerek 

bevezetésével foglalkozó átfogó stratégia. A fenntartható 

élelmiszerrendszerre történő áttérés környezeti, egészségügyi és gazdasági 

előnyöket eredményezne az Unió számára, továbbá hozzájárulna a 

biodiverzitás helyreállításához és az élelmiszerrendszer környezeti és 

éghajlati lábnyomának csökkentéséhez. 

Az élelmiszerrendszerek fejlesztésével kapcsolatos irányok koherensek a 

Programokban foglalt intézkedésekkel, kifejezetten az 1. prioritás 6. 

Élelmiszergazdaság fejlesztése című intézkedésével.  

Az 

éghajlatváltozás 

hatásaival 

szemben reziliens 

Unió létrehozása 

– Az 

éghajlatváltozás 

hatásaihoz való 

alkalmazkodásra 

vonatkozó új 

uniós stratégia 

2013-

2021 

A 2021. február 24-én megjelent stratégia célja az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben reziliens Unió 2050-es jövőképének megvalósítása 

azáltal, hogy intelligensebbé, szisztematikusabbá, gyorsabbá teszi az 

alkalmazkodást, és fokozza a nemzetközi fellépést. 

Az alkalmazkodás főbb területei a következők:  

- az alkalmazkodással kapcsolatos ismereteink gazdagítása, 

bizonytalanságok kezelése; 

- alkalmazkodási szakpolitika kialakításának támogatása minden 

szinten és ágazatban; 

- Az alkalmazkodási fellépés gyorsabb megvalósítása; 

- Nemzetközi fellépés fokozása, finanszírozás növelése 
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Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás végrehajtásának a fő partnerei 

a tagállamok lesznek, melyben egyre ambiciózusabb és proaktívabb uniós 

szintű fellépések fognak segíteni nekik. 

A Programok az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén a 

stratégiával koherens prioritásokkal és intézkedésekkel rendelkezik.  

Nemzeti szintű 

dokumentumok 

  

Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia (NÉS-2) 

2018-

2030 

(kitekinté

ssel 

2050-re) 

A NÉS-2 a klímapolitika, a zöldgazdaság-fejlesztés és az alkalmazkodás 

átfogó keretrendszere, amely az éghajlatvédelem céljait (ideértve a 

nemzetközi kötelezettségeket is) és cselekvési irányait tükrözi mind 

ágazati, mind területi dimenziókban a szakpolitikai és gazdasági tervezés 

számára, illetve a társadalom egésze felé. A NÉS-2 célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges konkrét intézkedések szerepelnek az 

Éghajlatváltozási Cselekvési Tervekben; jelenleg az egyeztetés alatt álló II. 

ÉCsT-ben. A Programok prioritásai és intézkedései (kifejezetten a 3. 

prioritás) összhangban vannak a NÉS-2 célrendszerével, illetve az I. ÉCsT-

ben szereplő intézkedésekkel.  

Nemzeti 

Energiastratégia 

2030 (NES) 

2020-

2030 

(kitekinté

ssel 

2040-re) 

A stratégia a hazai energetikai rendszert érintő változásokra való 

felkészülés jegyében készült. Legfőbb célkitűzése az energiaellátás hosszú 

távú fenntarthatósága és biztonsága mellett a gazdasági versenyképesség 

biztosítása. 

A stratégia 5 fő pillérre épül: 

- Energiatakarékosság; 

- megújuló energia felhasználása a lehető legmagasabb arányban; 

- biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési 

elektrifikáció; 

- kétpólusú mezőgazdaság létrehozása; 

- európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódás. 

A Program energetikai célkitűzései támogatják a NES megvalósítását.  
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Nemzeti Energia- 

és Klímaterv 

(NEKT) 

2020-

2030 

A Nemzeti Energia- és Klímatervet az EU ún. Téli Energia Csomagja hívta 

életre, mely előírta minden tagállam számára NEKT kidolgozását. A 2020-

ban elfogadott terv 10 évre vonatkozik, és olyan területeken csoportosítja 

célkitűzéseit, mint dekarbonizáció, energiahatékonyság, ellátásbiztonság, 

KFI, és a versenyképesség növelésének dimenziója, illetve meghatározza a 

2030-ra vonatkozó hazai kibocsátás csökkentési, megújuló 

energiatermelési és energiahatékonysági célszámokat. A Programok 3. 

prioritásának 2. és 3. intézkedése koherensen illeszkednek a NEKT 

célkitűzéseihez.  

Nemzeti Tiszta 

Fejlődési 

Stratégia 

(tervezet)  

2020-

2050 

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia koncepcionális alapját 2020. január 8-

án fogadta el a Kormány, ezt követően folyamatban van annak részletes 

kidolgozása, véglegesítése. Az NTFS tervezet dokumentum rögzíti 

Magyarország, a klímasemlegesség elérése melletti elköteleződését, 

felvázolja az egyes szektorok kapcsán szükséges beavatkozási irányokat, 

azzal a céllal, hogy 2050-re Magyarország elérje a nettó 

klímasemlegességet (a kibocsátások és nyelőkapacitások egyensúlya).  

Az NTFS dokumentumban jelzett klímasemlegességi célkitűzéshez a 

Programok nem rendelnek célszámot, ugyanakkor annak 

megvalósításához az azokban foglalt intézkedések hozzájárulhatnak.  

Klíma- és 

Természetvédelm

i Akcióterv 2020 

2020-

2030 

Az üvegházhatású gázok kibocsátási szintjének további csökkentése 

mellett Magyarország kiemelt törekvése az energiabiztonság, a 

klímavédelem és a gazdaságfejlesztés céljainak – egymást erősítő – 

összehangolása és környezetünk megóvása, melyet a Klíma- és 

Természetvédelmi Akciótervben foglalt konkrét intézkedések segítenek. A 

8 pontból álló akcióterv 2020. februárjában került elfogadásra és 

integráltan a hazai energia- és klímapolitikára terjednek ki.  

Az akcióterv pontjai: 

- 2020. július 1-jével megkezdjük az illegális hulladéklerakók 

felszámolását; 

- Betiltjuk az egyszer használatos műanyagok forgalmazását.  

Lehetővé tesszük az üveg és a műanyag palackok, valamint a 

fémdobozok visszaváltását; 

- Meg fogjuk védeni a folyóinkat a külföldről ide érkező 

hulladékoktól; 
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- Elvárjuk a multinacionális cégektől, hogy környezetbarát 

technológiákat alkalmazzanak; Támogatjuk a kis- és 

középvállalkozások megújuló energiatermelését; 

- Minden újszülött után tíz fát ültetünk. Ez évente egymillió fát 

jelent; 

- A következő 10 évben meghatszorozzuk a naperőművek 

kapacitását; 

- Támogatni fogjuk az olcsó elektromos autók megjelenését és 

használatát; 

- Bevezetjük a Zöld Államkötvényt. 

A Programok az akciótervben foglalt fejlesztési irányokhoz illeszkednek, 

ugyanakkor direkt hozzájárulása annak megvalósításához nem 

kimutatható.  

Nemzeti 

Fenntartható 

Fejlődési 

Keretstratégia 

2012-2024 (NFFS)  

2012-

2024 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k) hívta életre a 

dokumentumot. Célja, hogy Magyarország a gazdasági fejlődés folyamán 

ne tegye tönkre a környezetet, illetve a társadalomban lezajló hatások 

kedvezőbb fordulatot vegyenek. Az NFFS a nemzeti erőforrásokat 4 

csoportba osztja (emberi, társadalmi, természeti és gazdasági), amelyek 

közül a természeti erőforrások kiemelkedő jelentőségűek. Ezen 

erőforrások megőrzéséhez az elérendő célok:   

- Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások megőrzése; 

- Az embert érő környezeti terhelések csökkentése; 

- Nem megújuló természeti erőforrások megőrzése.  

A Programok fenntartható fejlődést célzó prioritásai (kifejezetten a 3. 

prioritás) illeszkednek az NFFS-hez.  

Nemzeti 

Közlekedési 

Infrastruktúra-

fejlesztési 

Stratégia 

2014-

2030 

(2050) 

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő stratégia alapvető céljának tekinti, 

hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony 

kiszolgálásával, a lehető legnagyobb mértékben segítse elő Magyarország 

versenyképességének növelését. A Stratégia célja a gazdaság és a jólét 

mobilitási feltételeinek biztosítása.  

A Stratégia társadalmi célként fogalmazza meg a környezetre gyakorolt 

negatív hatások csökkenését, klímavédelmi szempontok érvényesülését, 

mely magába foglalja egyrészt a természeti erőforrásokkal történő 

fenntartható gazdálkodást, elsősorban az energiahatékonyság, megújuló 
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energiák felhasználása révén, másrészt a nem megújuló energiaforrások és 

nyersanyagok felhasználásának csökkentését.  

A Programok infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó 4. prioritása és az abban 

foglalt fejlesztések koherensek a stratégiával.  

Nemzeti 

Erdőstratégia 

2016-

2030 

A hatályos erdőtörvény előtérbe helyezi a klímaváltozás hatásainak jobban 

ellenálló, folyamatos erdőborítású erdőterületek növelését, illetve 

kiemelten az őshonos fafajok esetében az elegyes faállományok 

kialakítását. Az ország fával borított területének növelése érdekében 

meghirdetésre került a nemzeti erdőtelepítési és fásítási program, mely a 

lakosságot is mozgósítja a fával borított terület növelésére. A faültetési 

programok mellett jelentős mértékben megemelésre kerültek a 

vidékfejlesztési program erdőtelepítési intézkedésének egységárai, a 

jövedelempótló támogatás időszaka és mértéke. Az erdő az általa 

biztosított haszonvételi lehetőségek, illetve számos egyéb szolgáltatása 

révén az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, kiemelkedő 

jelentőségű nemzeti kincsünk.   

A Nemzeti Erdőstratégiában erdőink védelmére az alábbi fő célterületeket 

fogalmazták meg:  

- Erdők szerepe a vidékfejlesztésben  

- Az állami erdőgazdálkodás fejlesztése  

- A magán-erdőgazdálkodás fejlesztése  

- Természetvédelem az erdőkben  

- Korszerű erdővédelem  

- Fenntartható vadgazdálkodás 

- Racionális erdőhasználat 

- Erdészeti szakigazgatás  

- Kutatás, oktatás  

- Hatékony kommunikáció  

A Programok 3. Zöldebb, karbonmentes megye prioritásának 3.5 

intézkedése tartalmaz erdősítéssel kapcsolatos fejlesztési javaslatot, 

ugyanakkor arra vonatkozó számszerű indikátort nem, így az Erdőstratégia 

megvalósulásához való hozzájárulás mértéke nem megállapítható.   
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Nemzeti 

Erdőtelepítési 

Program 

2008-

2050 

A Nemzeti Erdőtelepítési Program szerint néhány évtizeden belül további 

700 ezer hektárnyi területen lenne indokolt erdőt telepíteni, ami által 2,6 

millió hektárra, az összes terület 27 %-ára növekedne az erdők aránya. A 

Program meghatározta részletesen az erdőtelepítés lehetőségeit, és célul 

tűzte ki a 27,4%-os erdősültség elérését 2050–2060-ra, melyet a program 

elkészítésekor prognosztizált, a jelenleginél lényegesen nagyobb ütemű 

erdőtelepítéssel lehetne megvalósítani.  

Jelenleg a Nemzeti Erdőstratégia (2016-2030) határozza meg az 

erdőtelepítési cselekvési irányokat és feladatokat. A konkrét kereteket a 

Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló uniós források és a 

programon belüli, a mezőgazdasági és erdészeti intézkedések közti 

arányok és a prioritások határozzák meg.  

A Programok 3. Zöldebb, karbonmentes megye prioritásának 3.5 

intézkedése tartalmaz erdősítéssel kapcsolatos fejlesztési javaslatot, 

ugyanakkor arra vonatkozó számszerű indikátort nem, így a Program 

megvalósulásához való hozzájárulás mértéke nem megállapítható.   

Magyarország 

Élelmiszergazdasá

gi Programja 

2016-

2050 

A stratégiai dokumentum az élelmiszergazdaság fejlesztése érdekében 

irányokat, megvalósítandó feladatokat fogalmaz meg, annak érdekében, 

hogy 2050-ben az agrobiznisz hozzáadott értéke a nemzetgazdaságon belül 

elérje a 25%-ot. Ennek érdekében célul tűzi ki, hogy:   

az élelmiszeripar bruttó hozzáadott értéke 2,5-szerese legyen a 

mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének;  

az agrárexport nagysága jelen áron érje el a 20 milliárd eurót;  

a főállású foglalkoztatottak száma az agrobiznisz által lefedett ágazatokban 

érje el a 750 ezer főt.  

A Program külön foglalkozik a mezőgazdasági melléktermékek energetikai 

célú hasznosításával. Az energetikai célú biomassza-felhasználás 

érdemben járulhat a mezőgazdaság külső energiaszükségletének 

csökkentéséhez. Az állattartás szerves anyagainak energetikai 

felhasználása (biogáz) produktív hulladékkezelést tehet lehetővé, 
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csökkentve a környezetterhelést és a légszennyező anyagok 

mezőgazdasági kibocsátását.  

Az élelmiszergazdaság fejlesztésével kapcsolatos irányok koherensek a 

Programokban foglalt intézkedésekkel, kifejezetten az 1. prioritás 6. 

Élelmiszergazdaság fejlesztése című intézkedésével. 

Nemzeti 

Környezetvédelmi 

Program 

2014-

2020 

A Program célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 

feltételeinek biztosításához. Stratégiai célkitűzései:  

- Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek 

javítása; 

- Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható 

használata; 

- Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság 

zöldítése. 

A Program megújítása folyamatban van. 

A Programok környezetvédelmi 3. prioritása koherens a Környezetvédelmi 

Programmal.  

Nemzeti 

Tájstratégia 

2017-

2026 

A stratégia számba veszi a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés hazai 

helyzetét, bemutatja a legmeghatározóbb tájváltozási folyamatokat, a 

folyamatok hajtóerejét és a hazai táj állapotát. A stratégia elsősorban a 

lehetőségekre épít, a következő három horizontális elvet tartva szem előtt:  

- Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme;  

- Bölcs és takarékos területhasználat;  

- Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás.  

Jövőképe alapján átfogó céljaként fogalmazza meg a táji adottságokon 

alapuló felelős tájhasználatot. A stratégia célrendszere a fenti átfogó célok 

kibontásaként az alábbi három fő cél köré csoportosul:  

- Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása;  

- Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás;  

- A tájidentitás növelése.  

A fenntartható tájhasználat fejlesztése a Programok 6. prioritásában 

jelenik meg, kifejezetten a „6.4. Specifikus táji-természeti adottságokkal 

rendelkező térségek integrált fejlesztései” intézkedés által.  
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Nemzeti 

Biodiverzitási 

Stratégia 

2015-

2020 

Az ENSZ biológiai sokféleség egyezménye hívta életre a stratégia 

megalkotását, amit 2015-ben újítottak meg. Célja, hogy a biodiverzitás és 

az ökoszisztéma-szolgáltatások ne csökkenjenek tovább. Ennek eléréséhez 

interszektoriális átfogó szakpolitika szükséges, ennek alapjaként jött létre 

a stratégia.  

A stratégia megújítása folyamatban van. 

A Programok biodiverzitásra vonatkozó prioritása (3. prioritás, 6. 

intézkedés) koherens a stratégiával.  

Zöld Busz 

Program 

2020-

2029 

A Zöld Busz Program célja a helyi közösségi közlekedés fejlesztése, a 

károsanyag-kibocsátás csökkentéséért. A stratégia fontos eleme, hogy a 

jelenlegi autóbusz-állományt fiatalítása, és hogy olyan hatékony 

hajtásláncú járművek kerüljenek forgalomba, amelyek használatával a 

károsanyag-kibocsátási értékek mellett az üzemeltetési költségek is 

csökkennek. Cél az elektromos hajtásrendszerű járművek elterjesztése. 

A Programok a busz- és vasúti közlekedés fejlesztését egyaránt 

prioritásként kezelik, ugyanakkor ezek elektrifikációja inkább a nagyobb 

városokra jellemző. Átfogó megyei elektrifikációhoz és a Zöld Busz 

Programmal való teljes koherenciához központi költségvetés 

hozzárendelése szükséges. 

Hazai 

Elektromobilitás 

Stratégia - Jedlik 

Ányos Terv 2.0 

(2019) 

2019-

2030 

A Stratégia prioritásai közé olyan intézkedések tartoznak, mint a 

töltőinfrastruktúra fejlesztése, az elektromos járművek támogatása, 

töltőállomások telepítése, a közösségi közlekedés dekarbonizációja, 

elektromos autóbuszfejlesztés, a töltési energia költségcsökkentési 

lehetőségeinek kihasználása és az elektromobilitás társadalmasítása. A 

Jedlik Ányos Terv részben a II. NES közlekedési zöldítési programját hivatott 

megvalósítani. 

A Programok nem említenek kifejezetten elektromobilitási fejlesztéseket, 

de a tervezői egyeztetéseknek megfelelően célzott projektek várhatók a 

területen a pontos pályázati felhívások függvényében. 
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Jelentés az 

éghajlatváltozás 

Kárpát-

medencére 

gyakorolt 

esetleges 

hatásainak 

tudományos 

értékeléséről 

2020 A jelentés célja, hogy a NÉS-2-ben megfogalmazott problémák és kihívások 

mentén részletes, tudományos vizsgálatok által igazolt tájékoztatást 

nyújtson az éghajlatváltozás során bekövetkező változásokról, valamint a 

lehetséges főbb cselekvési irányokról a Kárpát-medencei régió területén.  

A Programok megvalósítása hozzájárul a jelentésben foglalt negatív 

hatások mérsékléséhez.  

Egységes 

Közlekedés 

Fejlesztési 

Stratégia 

2007-

2020 

Az EKFS a nemzetközi trendek és az EU szabályozások figyelembevételével 

a közlekedéssel szemben támasztott aktuális társadalmi-gazdasági igények 

minél teljesebb körű kielégítésére, a gazdasági növekedés elősegítésére, az 

életkörülmények fejlesztésére törekszik. A dokumentum horizontálisan 

ható tényezőként foglalkozik a környezetterhelés mérséklésével (ÜHG-

kibocsátás), valamint az energiahatékonyság javulásával és a megújuló 

energia felhasználási arányának növelésével. Horizontális célkitűzésként 

jelenik meg a környezet kímélőbb, energia hatékony szállítási rendszerek 

kialakítása. 

A Programok közlekedésfejlesztési intézkedései (T3.3., T3.4., T3.5.) 

koherensen illeszkednek a stratégiához.  

Nemzeti 

Vidékstratégia 

(NVS) 

2012-

2020 

A Nemzeti Vidékstratégia a környezet- és természetvédelem, 

vízgazdálkodás, mező- és erdőgazdaság, földhasználat, helyi gazdaság-, 

illetve vidékfejlesztés hosszú távú stratégiája. A vidék jövőjére 

vonatkozóan a nevezett időszakra vázol fel jövőképet és fogalmaz meg 

intézkedéseket. Az időtáv (2012-2020) miatt a dekarbonizáció hosszú távú 

folyamata nem súlyponti elem a dokumentumban.  

A vidéki térségek fejlesztésével a Programok 1.  Innovatív, rugalmas, 

versenyképes gazdaság  elnevezésű prioritása foglalkozik, azok 

beavatkozásai koherensek a Vidékstratégiával.  

Irinyi Terv (2016-

2020)  

2016-

2020 

Az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásáról szóló terv a 

kiemelt fejlesztendő területek közé sorolja többek között a specializált gép- 
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és járműgyártást, illetve a „zöldgazdaság” fejlesztését, melyek az 

elektromos járművek, bioüzemanyagok gyártása révén hozzájárulnak a 

fosszilis energiafüggőség csökkentéséhez. Hangsúlyos az Irinyi Tervben a 

nulla hulladékkal termelő körforgásos gazdaság gondolata.  

A Programok iparfejlesztési 1. prioritása illeszkedik a Terv fejlesztési 

irányaihoz.  

Országos 

Hulladékgazdálko

dási 

Közszolgáltatási 

Terv (OHT) és 

Országos 

Hulladékgazdálko

dási 

Közszolgáltatási 

Terv (OHKT) 

2014-

2020 

Az OHT bemutatja hazánk hulladékgazdálkodásának jogszabályi hátterét, 

majd hulladékáramonként feltárja az adott hulladékáram kezelésének 

jelenlegi helyzetét, a tapasztalt hiányosságokat, meghatározva az elérendő 

célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, intézkedéseket.  

Az átfogó célok közt szerepel a hasznosítási arányok növelésére, a 

hulladékképződés csökkentésére, az újrahasznosítási szisztéma javítására 

és fejlesztésére és az oktatásra, képzésekre és információ-megosztásra 

irányuló törekvések.  

Az OHKT bemutatja és tartalmazza az elmúlt időszak hazai közszolgáltatást 

érintő hulladékgazdálkodási eredményeit, helyzetértékelést ad az eltelt 

időszakra vonatkozóan, és magában foglalja a 2021-as évre vonatkozó 

közszolgáltatási szakmapolitikai célkitűzéseket, a szakterületi célok 

eléréséhez szükséges intézkedéseket (tekintettel az OHT 2014-2020 

időszakra vonatkozó előirányzataira, előrejelzéseire is). 

A Programok 3. prioritásának fejlesztései illeszkednek a OHT és a OHKT 

céljaihoz.  

 

 

 


