
 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

 

Környezeti és Energiahatékony-

sági Operatív Program 

(KEHOP) 

Operatív Program tervezés 

2014-2020 
 

 

A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó ope-

ratív programok esetében. 

 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

 

 

2013. október 20. 

 

 

 

 



 

2 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

Tartalom 

 

1. STRATÉGIA; AZ OPERATÍV PROGRAM ILLESZKEDÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA AZ EU INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS 

BEFOGADÓ NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁHOZ – ÉS A GAZDASÁGI, 

TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ ELÉRÉSÉHEZ .................................... 9 

1.1. Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU 

intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához és a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió eléréséhez ......................................... 9 

1.2. * A pénzügyi források felosztásának indoklása .............................................. 30 

2. PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA .................................................................. 33 

2.1. PRIORITÁSI TENGELY 1: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ 

VALÓ ALKALMAZKODÁS ......................................................................... 33 

2.1.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint 

egy régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy 

több mint egy pénzügyi alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

(Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) ............ 33 

2.1.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 33 

2.1.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 35 

2.1.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 41 

2.1.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 43 

2.1.6. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) ............ 44 

2.1.7. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) ............ 44 

2.1.8. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) ............ 44 

2.1.9. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és 

régiókategóriánként) (5a és 5b táblák) (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) ............ 45 

2.1.10. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 



 

3 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 

1-7 tematikus célokhoz. ..................................................................... 45 

2.1.11. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) ............................................... 45 

2.1.12. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ........................... 46 

2.1.13. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ........................................................................ 46 

2.2. PRIORITÁSI TENGELY 2: TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, 

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, 

SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE ....................................................... 47 

2.2.1. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 47 

2.2.2. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 48 

2.2.3. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva) ............................................................... 53 

2.2.4. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) .............................................. 53 

2.2.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ........................... 53 

2.2.6. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ........................................................................ 54 

2.3. PRIORITÁSI TENGELY 3: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS 

KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK ...................... 55 

2.3.1.A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több 

mint egy régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus 

célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi alapot tartalmaz 

[amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) .............................................. 55 

2.3.2.A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények ......................... 55 

2.3.3.A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 56 



 

4 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

2.3.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk 

(2) (b) (i)-(ii)) .................................................................................... 60 

2.3.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 61 

2.3.6. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva) ............................................................... 62 

2.3.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) .............................................. 63 

2.3.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ........................... 63 

2.3.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ........................................................................ 63 

2.4. PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 

ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK ...................................................... 64 

2.4.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben 

több mint egy régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus 

célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi alapot tartalmaz 

[amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (1) bekezdés) .............................................. 64 

2.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 66 

2.4.3. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva): társadalmi innováció, 

transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 

1-7 tematikus célokhoz. ..................................................................... 69 

2.4.4. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) ............................................... 70 

2.4.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ........................... 70 

2.4.6. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ........................................................................ 71 



 

5 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

2.5. PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG 

NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

ALKALMAZÁSA ........................................................................................... 72 

2.5.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben 

több mint egy régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus 

célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi alapot tartalmaz 

[amennyiben releváns] ....................................................................... 72 

2.5.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 72 

2.5.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 73 

2.5.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 78 

2.5.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 80 

2.5.6. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 86 

2.5.7. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 87 

2.5.8. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva) ............................................................... 90 

2.5.9. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) .............................................. 90 

2.5.10. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ........................... 91 

2.5.11. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ........................................................................ 91 

2.6. PRIORITÁSI TENGELY 6.:  AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG 

NÖVELÉSÉT ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIFORRÁSOK 

HASZNÁLATÁT ÖSZTÖNZŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK........................... 92 

2.6.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben 

több mint egy régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus 

célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi alapot tartalmaz 

[amennyiben releváns] ....................................................................... 92 

2.6.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 92 

2.6.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 94 



 

6 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

2.6.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................... 97 

2.6.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

(beruházási prioritásonként) .............................................................. 98 

2.6.6. Külön rendelkezések az ESZA-hoz, amennyiben releváns 

(prioritási tengelyenként, és megfelelő esetekben 

régiókategóriákra lebontva) ............................................................. 101 

2.6.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) ............................................ 102 

2.6.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) ......................... 102 

2.6.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett 

felhasználásának összegzése, tartalmazva a programok 

irányításában és ellenőrzésében részt vevő hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

megerősítését célzó intézkedéseket (prioritás tengelyenként) 

(87. cikk (2) (b) (vii)) ...................................................................... 102 

2.7. PRIORITÁSI TENGELY 7: TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ............. 103 

2.7.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben 

több mint egy régiókategóriát tartalmaz [amennyiben 

releváns] .......................................................................................... 104 

2.7.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények .................. 104 

2.7.3. Az eredmény indikátorok listája (csak ott, ahol az Uniós 

támogatás a technikai segítségnyújtásban meghaladja a 15 

millió EUR-t) ................................................................................... 105 

2.7.4. Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a 

specifikus célokhoz (prioritás tengelyenként) ................................. 105 

2.7.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás tengelyenként) (Article 87 

(2) (c) (v)) ........................................................................................ 108 

3. AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE ............................................... 109 

2.3. Az általános rendelet (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)) 

53, 110 és 111 cikkeivel összhangban, az egyes alapokból tervezett 

támogatások teljes pénzügyi előirányzata éves bontásban (euró) ................. 109 

2.4. Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, 

mely bemutatja az operatív programon belül az egyes alapok teljes 

pénzügyi előirányzatát és a nemzeti finanszírozást 

prioritástengelyenként (euró) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikke (d) (ii) pontja) ..................................................................... 110 



 

7 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

2.4.1. Az operatív program pénzügyi terve prioritástengelyek, 

finanszírozó alap, régiókategória és tematikus cél szerint az 

ERFA, ESZA és KA alapok vonatkozásában .................................. 113 

4. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE ........................... 116 

4.1. Ahol szükséges, CLLD eszköz használatának megközelítése, a 

végrehajtás és alkalmazás elveinek rögzítése ................................................ 116 

4.2. Amennyiben releváns, a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó 

támogatás ....................................................................................................... 116 

4.3. Ahol szükséges a – Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 99. 

cikke 0 ........................................................................................................... 116 

4.4. * Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a 

tengeri medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való 

koordinációt biztosító mechanizmusok, amennyiben releváns ..................... 116 

5. * A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A 

DISZKRIMINÁCIÓ VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS 

KOCKÁZATÁNAK LEGINKÁBB KITETT CÉLCSOPORTOKKAL 

RENDELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉNYEI, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT 

KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKRE 

(KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87 CIKK (4) 

(A) BEKEZDÉS) ...................................................................................................... 118 

5.1. A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a 

diszkrimináció legmagasabb kockázatának kitett célcsoportok .................... 118 

5.2. Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott 

földrajzi területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére ..................... 119 

6. * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI 

HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS 

IGÉNYEI ................................................................................................................. 122 

7. AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS A RELEVÁNS 

PARTNEREK SZEREPÉÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK ........... 124 

7.1. Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (5) (a) és (b) bekezdés) ..... 124 

7.2. Az 5. cikkelyben hivatkozott partnerek operatív program készítésébe 

való bevonása érdekében tett lépések, és a partnerek szerepe az 

operatív program megvalósításában, monitoringjában és értékelésében 

(CPR 87. cikk (5) (c) bekezdés) .................................................................... 125 



 

8 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

7.2.1. A releváns partnerek szerepe az operatív program 

készítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és 

értékelésében. .................................................................................. 125 

7.2.2. ESZA esetében: Közvetett támogatások ......................................... 126 

7.2.3. ESZA esetében, amennyiben releváns: kapacitásépítésre 

elkülönített források (ESZA rendelet 6. cikk (2) és (3) 

bekezdés) ......................................................................................... 126 

8. * KOORDINÁCIÓ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB UNIÓS 

ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT AZ EBB 

KÖZÖTT (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. 

CIKK (6) (A) BEKEZDÉS) ...................................................................................... 127 

9. * EX-ANTE FELTÉTELEK (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 

RENDELET (CPR) 87. CIKK (6) (B) BEKEZDÉS) ................................................ 130 

9.1. Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük 

értékelése (25. táblázat). ................................................................................ 130 

9.2. Intézkedések leírása, amelyek vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését 

szolgálják, a felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, határidőkkel ....... 134 

10. * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK 

CSÖKKENTÉSE ..................................................................................................... 138 

11. HORIZONTÁLIS ELVEK ...................................................................................... 142 

11.1. Fenntartható fejlődés ..................................................................................... 142 

11.2 Esélyegyenlőség és anti- diszkrimináció ......................................................... 142 

11.3 Férfiak és nők közötti egyenlőség ................................................................... 143 

12. KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT 

VERZIÓBAN MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA ............................................. 144 

12.1. A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek 

listája 144 

12.2. Az operatív program teljesítménykerete ....................................................... 145 

12.3. Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája .............. 145 

 

 

 

 



 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

 

1. STRATÉGIA; AZ OPERATÍV PROGRAM ILLESZKEDÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA AZ EU INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS 

BEFOGADÓ NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁHOZ – ÉS A GAZDA-

SÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ ELÉRÉSÉHEZ 

1.1. Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, 

fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához és a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió eléréséhez 

Az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedését céljául kitűző, 2020-ig tartó 

stratégiájának megvalósításához Magyarország a Partnerségi Megállapodásban lefektetett 

módon járul hozzá.  

A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre 

és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése. Ennek elérése ér-

dekében a nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célt szolgáló programokat is lehetőleg 

úgy kell megtervezni, hogy azok közvetve hozzájáruljanak a növekedés elősegítéséhez. 

A 2005-ös ENSZ Közgyűlésén elfogadott, a 2000. évi Millenniumi Nyilatkozatot meg-

erősítő határozat a fenntartható fejlődés három, egymással szoros kölcsönhatásban és 

függőségben levő dimenzióját, a gazdaságit, a társadalmit és a környezetit azonosította. 

A Millenniumi Nyilatkozatot megalapozó tudományos vizsgálódások szerint a fenntart-

hatóság három dimenziója egymásba ágyazottak, egymással kölcsönhatásban fejlődnek, 

így bármely rendszerelem fejlesztése ösztönzően hat a többi fejlődésére is. A KEHOP 

beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erő-

sítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegíté-

séhez is. 

A Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek 

együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó fejlesztési cél elérését. Ezek közül a 

KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez já-

rul hozzá.  
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Partnerségi Megállapodás 3. fő nemzeti fejlesztési prioritás:                                                       

ENERGIA- ÉS ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE 

Kapcsolódó EU tematikus célok 

EU TEMATIKUS CÉL 4: az 

alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás támoga-

tása minden ágazatban 

EU TEMATIKUS CÉL 5: 

Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a kockázat 

megelőzés és -kezelés elő-

mozdítása 

EU TEMATIKUS CÉL 6: 

A környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás ha-

tékonyságának előmozdítá-

sa 

Kapcsolódó EU 2020 kiemelt célkitűzések 

Számszerű EU2020 célkitű-

zés: VAN 

„Az üvegházhatást okozó gá-

zok kibocsátásának az 1990-es 

szinthez képest 20 %-kal való 

csökkentése, vagy megfelelő 

feltételek esetén 30 %-os csök-

kentése; a megújuló energia-

források arányának 20 %-ra 

való növelése a teljes energia-

fogyasztásra vetítve, és az 

energiahatékonyság 20%-kal 

történő növelése érdekében 

tett lépések.” 

Számszerű EU2020 célkitű-

zés: NINCS 

Közvetlenül kapcsolódó uniós 

elvárás: „Az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazko-

dásra vonatkozó uniós straté-

gia” iránymutatásainak való 

megfelelés 

 

Az uniós alkalmazkodási keret 

célja javítani az EU ellenálló 

képességét az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben. Ez a keret 

tiszteletben tartja a szubszidia-

ritás elvét, és szolgálja az EU 

olyan átfogó céljait, mint a 

fenntartható fejlődés. 

Számszerű EU2020 célkitű-

zés: NINCS 

Közvetlenül kapcsolódó uni-

ós elvárás: „Erőforrás-

hatékony Európa kezdemé-

nyezés”  

 

Az „Erőforrás-hatékony 

Európa” megvalósításának 

ütemterve egyszerre célozza 

az erőforrás-hatékony gazda-

ság felé való elmozdulást és 

a természeti tőke, az öko-

szisztéma szolgáltatások 

védelmét, fejlesztését. 

A környezetvédelemmel 

kapcsolatos egyedi célok 

európai uniós szinten kerül-

tek meghatározásra.  

KEHOP kapcsolódási pontjai a fenti célokhoz 

5. prioritástengely: Energia-

hatékonyság növelése, meg-

újuló energiaforrások al-

kalmazása 

 

6. prioritástengely: Az ener-

giahatékonyság növelését és 

a megújuló energiaforrások 

használatát ösztönző pénz-

ügyi eszközök  

 

1.prioritástengely: A klíma-

változás hatásaihoz való al-

kalmazkodás 

 

2. prioritás tengely: Telepü-

lési vízellátás, szennyvíz-

elvezetés és tisztítás, 

szennyvízkezelés fejlesztése  

 

3. prioritás tengely: Hulla-

dékgazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsolatos 

fejlesztések  

4. prioritás-tengely: Termé-

szetvédelmi és élővilág-

védelmi fejlesztések 

 



 

11 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás 

bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú 

távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.  

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és 

beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális 

céloknak kell érvényesülniük: 

- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az 

alkalmazkodóképesség javítása; 

- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; 

- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése; 

- egészséges és fenntartható környezet biztosítása. 

Horizontális 

célok 
Beavatkozási irányok 

 
Közvetlen és közvetett specifikus célok 

Klímaváltozás 

kedvezőtlen 

hatásainak 

megelőzése és 

mérséklése, az 

alkalmazkodó

képesség 

javítása 

Klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás 

  Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, 

természeti katasztrófák megelőzése; 

 Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi 

vízszétosztás fejlesztése, 

 Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése; 

Természeti 

katasztrófák 

kockázatának 

csökkentése 

 

 Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és 

intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére; 

Erőforrás 

felhasználás 

hatékonyságá-

nak fokozása 

Megújuló 

energiaforrások 

alkalmazása 

  A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése; 

 A megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló 

beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának 

elősegítése; 

 A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, 

energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok 

végrehajtására; 

Energetikai és 

energiahatékonysági 

fejlesztések 

  Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése; 

 Az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása; 

 Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási 

programok megvalósításán keresztül; 

Szennyezések 

és terhelések 

megelőzése és 

mérséklése 

Hulladékgazdálkodás-

sal kapcsolatos 

fejlesztések, 

Múltbeli károsodások, 

szennyezettségek 

felszámolása 

 

 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek 

végrehajtásának elősegítése,  

 Szennyezett területek kármentesítése 
 

Szennyvíz-elvezetés és 

–tisztítás, 

szennyvízkezelés 

fejlesztése 

  A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, 

megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban, összhangban 

a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK 

irányelvvel, a vízi közmű rendszerek hatékonyabb 

működtetése mellett. 

Egészséges, 

fenntartható 
Települési vízellátás 

  Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek 

teljesítése céljából, a vízi közmű rendszerek hatékonyabb 
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környezet 

biztosítása 

működtetése mellett;  

Természetvédelmi és 

élővilág-védelmi 

fejlesztések 

  A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és 

területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítá-

sa; 

 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek 

javítása; 

 A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhely-típusok ismertségének és társadalmi 

elfogadottságának javítása. 

 

A KEHOP átfogó céljának elérését szolgáló beavatkozási irányok kijelölésének indokait, 

az azokhoz kapcsolódó fejlesztési igényeket az alábbiakban foglaljuk össze.  

 

Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának 

csökkentése 

A Magyarország hosszú távú fejlődési lehetőségeit meghatározó tényezők között kiemelt 

jelentőséggel bír a klímaváltozás, hiszen a modellek az elmúlt évtizedekben mért 

melegedés egyértelmű folytatódását vetítik előre a XXI. században a Kárpát-medence 

térségére. A legtöbb modell egyetért abban, hogy a 2021–2050 időszakban az éves 

csapadékösszeg nem változik jelentősen, ugyanakkor a nyári csapadékátlag 5-10%-ot 

meghaladó mértékű csökkenését valószínűsíthetjük. Az egymást követő száraz nyári 

napok száma nő, a jelenleginél hosszabb száraz nyári periódusok várhatók. A száraz 

időszakokkal ellentétben a nagy (20 mm-t elérő) csapadékú napok száma nyár kivételével 

minden évszakban várhatóan nőni fog. Magyarország területén a klímaváltozás miatt 

nőnek a szélsőséges időjárási jelenségek (pl. özönvízszerű esőzések, orkánerejű viharok, 

hóviharok, hőhullámok), gyakoribbak lehetnek a szélsőséges vízállások, nő az 

erdőtűzveszély, nő az aszályos időszakok hossza, csökken a biológiai sokféleség. Ez 

befolyásolja egészségünket, élővilágunkat, az alapvető ellátást biztosító infrastruktúrákat, 

a mezőgazdaság termelékenységét és az élet szinte minden területét. 

Az elmúlt évszázad csapadékeloszlását a területi különbségek és az időbeni szélsőségek 

is jellemezték. Ebben az időszakban az időjárás kb. 17%-ban volt kedvező a 

mezőgazdasági termelés számára. Magyarország területének jelentős része a víz és a 

vízhiány kettős szorításában él. Hazai viszonyaink közt valamilyen mértékben átlagosan 

minden második év aszályos. Az egyes években aszállyal érintett terület nagysága tág 

határok között változik: a legnagyobb aszályok esetében az ország területének 80-90%-át 

is elérheti. A belvizek gyakoriságára jellemző, hogy az utóbbi 57 évből mindössze 3 

olyan év (1973, 1976 és 1990) volt, amikor nem került sor belvízvédekezésre. 

Az árvizek által veszélyeztetett terület 21 088 km² – az ország területének 23%-a – amely 

az ország területéhez viszonyítva arányában a legnagyobbak között van Európában. Ezek 
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döntően nagyobb folyóink mentén, valamint az Északi-középhegység, a Nyugat-

Magyarország peremhegyvidék, illetve a Dunántúli dombság  területén helyezkednek el. 

A jelentősebb árhullámok tartóssága folyóink hazai, felső szakaszain 5-10 nap, a kis 

esésű középső és alsó szakaszokon 50-120 nap is lehet. Ilyen tartósságú árvíz más 

európai folyókra nem jellemző. Folyóink felső szakaszai heves vízjárásúak: gyors 

hóolvadás vagy egy-egy nagyobb csapadék után az árvíz 1-2 napon belül megjelenik, 

rövid idő alatt több méteres áradást okozva. Különösen veszélyesek e tekintetben a 

Felső-Tisza és mellékfolyói, valamint a Körösök, ahol a csapadékot követő 24-36 órán 

belül határainknál 8-10 m-t is emelkedhet a vízszint. 

Az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás elképzelhetetlen a klímaváltozás 

hatásainak mélyreható ismerete nélkül. Magyarországon azonban jelenleg nem áll 

rendelkezésre olyan koherens, több ágazatot átfogó adatbázis és ismeretanyag, amely az 

alkalmazkodási intézkedések megtervezéséhez szükséges területi felbontásban nyújtana 

információkat a várható változásokról. Az adathiány következtében csak korlátozott 

mértékben és néhány szűk szakterületre vonatkozóan készültek elemzések a 

klímaváltozás hatásairól. 

 

A katasztrófavédelem infrastruktúrája és kapacitásai nem minden területen érik el a foko-

zott kockázatok kiértékeléséhez és kezeléséhez szükséges szintet. Az utóbbi két évben 

jelentős előrelépések történtek a katasztrófavédelem működésének átszervezésével, de 

további javulás érhető el e szolgáltatások modernizációjával, a kockázatok tervszerű, 

rendszeres és a katasztrófavédelmi szervezetrendszer működésébe integrált értékelésével. 

A természeti kockázatok kiértékelése, mint a felkészülés egyre fontosabbá váló eszköze 

sem vált még a katasztrófavédelem általános gyakorlatává. A védekezéshez szükséges 

járműpark és eszközállomány legalább 80%-a elavult, a monitoring rendszer kiépítése 

szükséges. Az informatikai háttér és a nyilvántartó adatbázisok felújításra szorulnak. A 

lakosság felkészültsége a rendkívüli időjárási helyzetekre és árvizekre nem éri el a kívá-

natos mértéket. A polgári védelmi önkéntes állomány létszáma Európai Uniós összeha-

sonlításban alacsony (1337 fő). Az adaptációs lehetőségeik szűkössége miatt a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok (szegények, gyermekek, idősek, betegek stb.) kiszolgálta-

tottabbak a klímaváltozás hatásaival szemben. 

 

A fenti kihívások miatt a KEHOP a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez elsősorban a 

térségi vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése, a természetes vízvisszatartás figyelembe 

vételével az árvizek kártételei elleni védelem fejlesztése, a klímaváltozáshoz való alkal-

mazkodás, valamint katasztrófa-kockázatok mérséklésének megalapozását szolgáló fej-

lesztések révén járul hozzá. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági 

fejlesztések 

Figyelembe véve az ország jelentős fosszilis alapú energiaimportját, az energiatakarékos-

ság növelése és a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása az ellátásbiztonságra és 

a klímavédelemre irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósításának legfonto-

sabb tényezői. Általuk csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása, valamint a 

társadalom energiakitettsége, jelentős környezetvédelmi és fenntarthatósági hasznokat 

vonnak maguk után.  

Az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérésnek 

alappilléreiként, a klíma- és energiapolitika területén három fő célkitűzést fogalmazott 

meg 2020-ig: az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését az 1990-es szinthez képes, a 

megújuló energiaforrások felhasználásának 20%-ra történő növelését a teljes energiafo-

gyasztáson belül, valamint 20%-os energiahatékonyság-javulást. 

Magyarország a fenti célok eléréséhez kapcsolódóan Nemzeti Reform Programjában vál-

lalta, hogy az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok kibo-

csátását (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10%-al növeli, a megújuló energiaforrások 

részarányát 14,65 %-ra emeli, valamint 10 %-os teljes energia-megtakarítást ér el 2020-

ig.  

Ezen törekvések összhangban állnak „Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás támogatása minden ágazatban” tematikus célkitűzéssel, amelynek 

elérését a KEHOP 5. és 6. prioritási tengelyeiben megjelenő energiahatékonysági és 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztések támogatásával szeretnénk 

ösztönözni. 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátása fo-

lyamatosan csökkenő tendenciát mutat köszönhetően a gazdasági szerkezetben bekövet-

kezett alapvető változásoknak (energia-intenzív iparágak gyors leépülése, az anyag- és az 

energiafelhasználás jelentős visszaesése). Magyarország 2011. évi ÜHG kibocsátása 66,2 

millió tonna szén-dioxid egyenérték volt, ami az 1990-es évhez képest 33%-os csökkenés 

és a leltár teljes időszakát tekintve (1985-2011) a legalacsonyabb érték. A teljes kibocsá-

tás legnagyobb részét, 71,6%-át az energetikai szektor képezi. 

Magyarország energetikai szempontból sérülékeny. A primer energiafelhasználás jelen-

tős része fosszilis alapú, mind a villamos-energia termelésben, mind a hőellátás területén 

jelentős a földgáz használata (primer energiafelhasználáson belül 2011: 37%), miközben 

korlátozottak a belföldi szénhidrogén-készletek. Ennek hatásaként Magyarország külső 

energiaimport-függősége primer energiahordozókra vetítve összességében 52%, földgáz-

ból 65,57%, kőolajból 82,28% volt 2011-ben.  
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Az energiafüggőség csökkentésére és klímavédelemre irányuló célok megvalósítását, 

valamint a gazdasági válságból történő kilábalást számottevően hátráltatja az alacsony 

energiahatékonyság, amely a legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi, éghajlatvé-

delmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és energiatakarékos 

új otthonok építése terén javítható. Az ipart, a közlekedést és a földhasználatot is jócskán 

megelőzve ugyanis az épületek a legnagyobb CO2 kibocsátók, a Magyarországon fel-

használt összes energia 40 %-a az épületekben kerül felhasználásra, amelyen belül a leg-

nagyobb részarányt a lakóépületek képviselik közel 60%-os részaránnyal. Eközben a 

hazai, 4,3 millió lakóépületet számláló állomány legalább 70%-a felújításra szorul, egy-

ötöde sűrűn beépített városi környezetben található „F” vagy annál gyengébb energetikai 

besorolású.  

Az Országgyűlés által 2011. október 3-án elfogadott Nemzeti Energiastratégia 189 PJ 

teljes energia-megtakarítás elérését tűzte ki célul 2030-ig, amelyen belül 111 PJ megtaka-

rítást épületenergetikai programok megvalósítása révén irányoz elő. Ezért a KEHOP-on 

belül kiemelt hangsúlyt fektetünk egy széleskörű épületenergetikai támogatási program 

elindítására, amelynek alapjául a 2012/27/EU „új energiahatékonysági” irányelv köve-

telményrendszerének megfelelően készülő Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 

(NÉeS) lefektetett cél- és eszközrendszer fog szolgálni.  

Jelentős energia-megtakarítási potenciál rejtőzik a hazai, működő távfűtési rendszerek 

teljes körű korszerűsítésében is. Jelenleg Magyarországon több mint 2 millió polgár szá-

mára biztosítja a fűtést és a meleg vizet a távhőszolgáltatás. Ezen rendszerek jelentős 

része szintén elavult és a teljes energiafelhasználás mintegy 6 %-át teszik ki, ezért kor-

szerűsítésük és fejlesztésük elválaszthatatlan része a zöldgazdaság-fejlesztési törekvések-

nek. A távhő versenyképessé tételéhez szükséges mind a termelői (primer), mind az el-

osztói hálózat korszerűsítése. A primer oldali fejlesztések tekintetében fontos szerepe van 

a megújuló energiaforrások alkalmazásának is, különösen a biomassza és a geotermikus 

energia vonatkozásában jelentős a potenciál a távhőrendszerek megújuló alapra helyezé-

sére. 

Az ország természeti adottságait számba véve a megújuló energiaforrások alkalmazása 

kiemelt társadalmi, környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek, amely a hagyományos 

energiahordozókra épülő, magas-energiaintenzitású gazdasági modell 

dekarbonizációjában központi szerepet játszik. Az ország nagy részén a geotermikus gra-

diens kimagasló (5 K/100 m), közel másfélszerese a világátlagnak. Ezen felül Magyaror-

szág területének közel 60%-a áll mezőgazdasági művelés alatt, az ország jelentős agrár-

exportőr, amelynek következtében a biomassza energetikai felhasználása területén hosszú 

távon és fenntarthatóan áll jelentős potenciál rendelkezésre, elsősorban a melléktermékek 

és hulladékok helyi fűtési célú, illetve decentralizált kis-közepes erőművekben történő 

felhasználásával. 
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Jelenleg a megújuló energiaforrások felhasználása elmarad az EU átlagtól (Magyarorszá-

gon az alkalmazásuk részaránya 9,1 %, addig az EU átlaga 13% volt 2011-ben
1
). Ma-

gyarország számára a 2009/28/EK (RED) irányelv 2020-ra jogilag kötelező módon mi-

nimum 13 %-ban határozta meg az elérendő megújuló részarányt a teljes bruttó energia-

fogyasztáson belül. Magyarország a megújuló energiaforrások alkalmazását olyan nem-

zetgazdasági célnak tekinti, ami az energetikai és klímavédelmi célok mellett több célki-

tűzés teljesítéséhez is hozzájárul (foglalkoztatás, vidékfejlesztés). Ezért Magyarország a 

kötelező minimum célszámot meghaladó 14,65%-os cél elérését tűzte ki 2020-ig Ma-

gyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében. 

A megújulók nagyobb mértékű hálózatra táplálásának érdekében különös figyelmet kell 

fordítani a villamos energia-rendszer megváltozott termelési szerkezethez (nagyarányú, 

időjárásfüggő RES, a fogyasztási központoktól távoli helyen történő termelés, stb.) való 

adaptálására is. Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat hasznosító villamos ener-

gia-termelő berendezések arányának növekedése és a jól szabályozható erőművek rész-

arányának csökkenése a villamos energia-rendszer (VER) szabályozhatóságát kedvezőt-

lenül befolyásolja. A VER kiszabályozása gyakran rövid időn belüli, nagy amplitúdójú – 

gyakran több száz MW nagyságú –, ellentétes irányú beavatkozást igényel. A meglévő 

erőműpark fizikai korlátai miatt ez nehézkes és költséges feladat. A hálózat és a villamos 

energia-rendszerek rugalmatlansága már most, a kisebb mértékű részarány esetében is 

számos problémát jelent és a jelentős akadályként adódik a megújulók további elterjedé-

sét illetően. A nagyarányú megújuló alapú termelés biztonságos és hatékony integrálásá-

nak biztosítása érdekében ezért szükséges a megfelelő rugalmasságot biztosító termelői 

egységek, tárolók kiépítésének és a hálózati infrastruktúra, azaz az intelligens hálózatok 

fokozott elterjedésének az elősegítésére is hangsúlyt fektetni. 

A fentieken túl az energiaszektor EU szintű dekarbonizációjához elengedhetetlen az ala-

csony szén-dioxid kibocsátással járó energiatermelési technológiák kidolgozására és al-

kalmazására irányuló K+F+I tevékenységek támogatása és a kapcsolódó pénzügyi ráfor-

dítások növelése is. Ennek szellemében határozták meg az EU által lefektetett, az energe-

tikai kulcstechnológiákat tartalmazó SET (Strategic Energy Technology Plan) stratégiai 

terv prioritásait is. Az energetika területén az egyes technológiák kutatásának és fejlesz-

tésének támogatására a GINOP nyújt lehetőséget. Ezen felül a dekarbonizációs célok 

elérése elképzelhetetlen a K+F+I tevékenységekhez kapcsolódó demonstrációs projektek 

megvalósítása nélkül. Éppen ezért a megújuló energiaforrások vonatkozásában, az ipari 

léptékű bevezetés előtt álló újonnan kifejlesztett technológiák demonstrációs (pi-

lot/minta) léptékű megépítését és tesztelését a KEHOP-on belül tervezzük ösztönözni. 

                                                 
1
 EUROSTAT 
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A KEHOP energetikai fejlesztései összhangban vannak a Duna Régió Stratégia (DRS) 

megújuló energiaforrások felhasználásának támogatására, valamint épületeket és fűtési 

rendszereket érintő energiahatékonysági beruházások és megújuló energiaforrások fel-

használásának ösztönzésére irányuló akcióival. A DRS keretében a megvalósítási tapasz-

talatok is hatékonyan alkalmazhatók, a technológiai export révén a tágabb régió felzárkó-

zását is szolgálják a hasonló igényekkel rendelkező DRS államokban. Az intelligens 

rendszerek elterjesztésének ösztönzése előmozdítja a DRS energia prioritási területének 

okos hálózatok régiós fejlesztésére vonatkozó célkitűzésének megvalósítását. 
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Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések, valamint múltbeli károsodások, 

szennyezettségek felszámolása 

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések a hulladék keretirányelvben, valamint 

a keretirányelvet kiegészítő más irányelvekben és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényben megfogalmazott célok (többek között a hasznosítási arányok nö-

velése, rendezett közszolgáltatás biztosítása, és egyéb követelményeknek való megfele-

lés) elérésére irányulnak. 

Az új hulladéktörvény alapjaiban változtatta meg a hulladékgazdálkodás teljes rendsze-

rét. Lehetőség nyílik arra, hogy csökkenjen a hulladéklerakókra vitt hulladék mennyisé-

ge, a hulladék-képződés megelőzésében és a hulladék hasznosításában rejlő lehetősége-

ket a jövőben hazánk nagyobb mértékben tudja kiaknázni.  

A jogalkotás során felszínre került hiányosságok pótlása, melyek a 2007-2013-as támo-

gatási időszakban nem teljesültek, szükségesek a hatékony működéshez. Az előző támo-

gatási időszakban kiépült infrastruktúra megfelelő alapokat nyújt a hulladékhierarchiához 

illeszkedő rendszerhez.  

Az országos illetve a fővárosi települési szilárd hulladék összetétele az elmúlt években 

nem változott jelentősen. A települési szilárd hulladék esetén a papír, a műanyag-, az 

üveg- és a fémhulladékok újrahasznosíthatók, ezek együttvéve mintegy 33.9 %-ot, tehát 

mintegy 1.5 millió tonna hulladékot tesznek ki, azonban ezen hulladékáramok elkülöní-

tett gyűjtése a lakosság körében nagyon alacsony mértékű. Jelenleg a rendszeres szelek-

tív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a teljes lakásállományból mintegy 30%. A 

2020-as újrahasználatra vonatkozó cél teljesítéséhez szükséges szelektív gyűjtési rend-

szereknek 2015-re ki kell épülniük, amihez a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának bizto-

sítása szükséges. 

A jelenlegi megközelítőleg 200.000 tonna/év biohulladék elkülönített gyűjtése nem lesz 

elegendő a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv biológiailag lebomló hulladék-

ra vonatkozó lerakás csökkentése célkitűzésének teljesítéséhez. Ezek alapján 2020-ig a 

jelenlegi közel 200 ezer tonna/év biológiai hulladékkezelő kapacitást 220 ezer tonnával 

növelni kell.  A fejlesztések jelentős részének 2016-ig el kell készülnie, a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelve, biztosítva, hogy 2016-ban 

csak 820 ezer tonna legyen a lerakott szerves hulladék mennyisége.  

A fenti célok eléréséhez az operatív program a következő fejlesztések révén járul hozzá: 

komplex és költséghatékony települési hulladék kezelés fejlesztése a jelenleg hiányzó 

hulladék-begyűjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítése révén; a szelektív gyűjtését 

lehetővé tevő rendszerek és az előkezelés fejlesztése, a biológiailag lebomló hulladékok 

komposztálását és biogáz előállítására történő felhasználását célzó fejlesztések.Az elmúlt 
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évtizedekben nem körültekintően végzett gazdasági (ipari, mezőgazdasági) és egyéb (ka-

tonai, lakossági) tevékenységek a földtani közegben (talajban) és a felszín alatti vizekben 

szennyezéseket okoztak, veszélyeztetve az ökoszisztémát és a felszín alatti ivóvízkészle-

tek biztonságos igénybevételét. A felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező-források, 

a szennyezett területek országos számbavétele érdekében a kormány 2205/1996. 

(VII.24.) határozatával elindította az Országos Környezeti Kármentesítési Programot 

(OKKP). Az OKKP felelősségi körtől függetlenül, az ország egész területére kiterjedően 

fogja össze a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos (beleértve mind az állami, mind a 

nem állami felelősségi körbe tartozó) feladatokat. Az OKKP keretébe tartozó szennyezett 

területek, valószínűsíthető szennyezettséget okozó potenciális szennyező-források száma 

mintegy 30-40 000. Tekintettel a szennyezett területek nagy számára, a szennyezések 

sokrétűségére és az idő- és költségigényes kármentesítési technológiákra becslések sze-

rint optimális esetben az eddig ismert szennyezések felszámolása kb. 30-40 év alatt való-

sulhat meg.  

 

Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 

A csatornázottság aránya jelenleg országosan 72,8% (7,25 millió fő), a szennyvízelvezető 

hálózat hossza országosan 43,7 ezer km. A teljes körűnek tekinthető közüzemi ivóvíz-

ellátottsághoz képest a közműolló jelenleg mintegy 25,2%. Az összegyűjtött szennyvíz-

nek 97,7%-a biológiai tisztítás után kerül vissza a környezetbe. A 91/271/EGK irányelv-

nek megfelelő gyűjtőhálózat, szennyvízkezelés kiépítése a végső 2015. december 31-i 

teljesítési határidő időarányos teljesítéséhez országos szinten nem megfelelő. 

A 91/271/EGK irányelv derogációs követelményeinek teljesítése és a vizek jó állapotá-

nak elérése érdekében az EU-ban, (VKI 1. cikk (a)-(d); 4. cikk (1) a)), valamint a VGT-

ben (8.2. „tápanyag és szerves anyag terhelések csökkentését célzó intézkedések”) előírt 

intézkedések teljesítése céljából a 2007-2013 közötti időszakban számos projekt indult a 

szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, valamint szennyvízkezelés fejlesztése céljából. A 2000 

lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációkban a szennyvíz-

elvezetési és –tisztítási beruházások egy része már folyamatban van, vagy az előkészítési 

szakaszuk a 2007-13-as időszakban megkezdődött.  

Jelen időszak szennyvíz-elevezetési és –tisztítási fejlesztéseinek megvalósulását követő-

en az országban mintegy 940 db szennyvíztisztító telep fog üzemelni. A telepek közel 

2.000.000 t/ év iszapanyagot fognak termelni, amelyek kezelésére és hasznosítására vo-

natkozóan országos szennyvíziszap stratégia készítése van folyamatban. A fentiek alap-

ján a VGT intézkedési program 8.2.1 „Településekről összegyűjtött kommunális szenny-

vizek elvezetése” fejezetben megfogalmazott vízminőség-javító intézkedések teljesítése a 

derogációs határidőkre figyelemmel, ütemezetten halad. 
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Folyamatban lévő KEOP szennyvíz projektek (2013. szeptember)
(1) 

Szektor Projekt Státusz Projekt száma (db) 

Szennyvíz 

Előkészítés alatt lévő projektek 74 

Megvalósítás alatt lévő projektek 224 

ebből lezárt projektek  8 

Fentieken kívül támogatói döntéssel rendelkező, szer-

ződés előtt álló projektek 
8 

Értékelés alatt lévő projektek 48 

(1)
Forrás: NFÜ, EMIR 

 

A projektek megvalósítására rendelkezésre álló keret (2013. szeptember)(2) 

Szektor Státusz Keret összege (Mrd Ft) 

Szennyvíz 
Rendelkezésre álló keret (Mrd Ft) 467,55 

Lekötés 450,22 

(2)
 Forrás: NFÜ, EMIR 

Magyarország területén a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházások a víziközmű 

fejlesztések között a 2014-2020 időszakban – hasonlóan a 2007-13-as időszakhoz – a 

leghangsúlyosabb szerepet töltik be. A következő időszakban elérni kívánt cél – a 

szennyvizes derogációs kötelezettségek maradéktalan teljesítésén túl – az EU VKI fenn-

tartható vízhasználatra és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kritériu-

moknak való megfelelés további biztosítása, erősítése. A vízi közmű szolgáltatások ese-

tében a regionalitás előtérbe helyezése a cél az integráció, és ezáltal egy költséghatékony 

és a fenntartható vízi közmű szektor megvalósítása érdekében. A 2014-2020 közötti idő-

szakban a környezeti infrastruktúrák további fejlesztése szükséges a vízi közmű szektor-

ban annak érdekében, hogy a vizek ökológiai állapotát nem veszélyeztető szennyvízkeze-

lési megoldások minél szélesebb társadalmi körre legyenek kiterjeszthetők Magyarorszá-

gon. Mindezek elérése érdekében legfőbb célkitűzésünk a 2000 LE feletti településeknél 

a szennyvízből eredő kibocsátások további mérséklése, továbbá a közműolló racionális 

keretek közötti csökkentése. A szennyvíz szektorban tervezett hatékonyabb víziközmű 

rendszerek kialakítása megelőzi a vizek állapotának romlását. Így a vizek ökológiai álla-

potjavítási programjának folytatása az EU VKI és a VGT alapelveinek szem előtt tartá-

sával biztosítható.  

A szennyvíziszap stratégia alapján kijelölhetőek és végrehajthatóak a szennyvíziszap-

kezelés és hasznosítás optimalizálására vonatkozó beruházások. A szennyvíziszap elhe-

lyezésének és felhasználásának jellemző módjai: elhelyezés kommunális hulladéklera-

kón, elhelyezés mezőgazdaságban, komposztálás, majd mezőgazdasági hasznosítás, ége-

tés, energetikai hasznosítás, biogáz előállítás. A szennyvíziszap energetikai célú haszno-

sítása jelenleg nem éri el az 50%-ot.  
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A fenti kihívások miatt a KEHOP a környezetterhelés csökkentéséhez és megelőzéséhez 

a 2000 LE feletti agglomerációkban megvalósuló, a 91/271/EGK irányelvvel összehan-

golt szennyvíz-elvezetési és tisztítási fejlesztések, a szennyvíziszap-kezelés és –

hasznosítás optimalizálása, és a hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása révén 

járul hozzá. 

 

A tervezett környezetterhelést csökkentő intézkedések a releváns esetekben Duna Régió 

Stratégia keretében is koordinált végrehajtása hatékonyan járul hozzá az EU VKI és VGT 

által kitűzött célokhoz.  A hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakításán keresztül fő 

célként megjelölt szennyvíz-elvezetési és –kezelési, továbbá szennyvíziszap kezelési és 

hasznosítási program segíti a DRS 4. prioritás terület 4. és 5. akcióinak, valamint a befo-

gadók jellegzetességeihez kötődő költséghatékony fejlesztések megvalósítását. 

 

Települési vízellátás fejlesztése 

Az ország minden települése rendelkezik közüzemi ivóvízellátással, a kiépített ivóvízhá-

lózat hossza jelenleg országosan 59 ezer km (bekötővezetékek nélkül), az ivóvíz-

ellátottság mintegy 98%-os. A közüzemi vízművek által szolgáltatott ivóvíz minősége az 

ellátott lakosság mintegy 77%-a esetében megfelelő minőségű az öt kiemelt paraméter 

(bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium-ion) tekintetében.  

Az öt kiemelt paraméterrel kapcsolatos ivóvízminőség-javító beruházások egy része a 

2007-2013 közötti időszakban már lezajlott, illetve egy része még folyamatban van. 

2013-ban várhatóan 35 településen zárulnak le az ivóvízminőség-javító projektek. 

Folyamatban lévő KEOP ivóvíz- és szennyvíz projektek (2013. szeptember)
(1) 

Szektor Projekt Státusz Projekt száma (db) 

Ivóvíz 

Előkészítés alatt lévő projektek 94 

Megvalósítás alatt lévő projektek 122 

ebből lezárt projektek    7 

Fentieken kívül támogatói döntéssel rendelkező, szer-

ződés előtt álló projektek 
16 

Értékelés alatt lévő projektek 96 

(1)
Forrás: NFÜ, EMIR 

 

A projektek megvalósítására rendelkezésre álló keret (2013. szeptember)
(2) 

Szektor Státusz Keret összege (Mrd Ft) 

Ivóvíz 
Rendelkezésre álló keret 138,18 

Lekötés 119,24 
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(2)
 Forrás: NFÜ, EMIR 

 

Az Ivóvízminőség-javító Program eddigi eredményei
(3) 

Időszak Program Programmal érintett települések száma (db) 
Érintett lakosság száma (ezer 

fő) 

2004-2006 KIOP 29 57 

2007-2013 KEOP 887 (365)
(4) 

2 562 (871)
(4) 

(3) Forrás: Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda 

(4)  Zárójelben az Ivóvízminőség-javító Programon belül a bór, fluorid, illetve arzén derogációval érintett települések 

száma, illetve érintett lakosság száma 

Az eddigi és a jövőbeli fejlesztéseket indokolja, hogy Magyarország egyes területein a 

szolgáltatott víz minősége nem minden paraméter tekintetében felel meg a jogszabályban 

rögzített határértékeknek. Eredetileg több, mint 2 millió főt érintő – részben már megol-

dott – probléma, hogy az ivóvíz minősége az öt kiemelt paraméter, továbbá a vas és 

mangán vonatkozásában legalább az egyik kiemelt paramétert tekintve nem felel meg az 

uniós és a hazai előírások követelményeinek. Az ivóvíz-minőségi problémák elsősorban 

az Alföld és a Dunántúl déli részén jelentkező geológiai okokra (pl. arzén, mangán), más-

részt a rendszerminőségre (pl. ólom - az 1970-es évekig nagy mennyiségben ólom anya-

gú csöveket alkalmaztak a csatlakozó és házi ivóvízhálózatoknál és a felhasználói bekö-

téseknél egyaránt, amelyek napjainkban is jelentős ivóvíz-minőségi problémát okoznak) 

vezethetők vissza. 

A probléma kezelése érdekében a derogációs határidőre figyelemmel további felmérések 

szükségesek az ólomcsövek előfordulásáról. A felmérés, valamint az ennek kapcsán el-

végzett vízminőségi mérések alapján a beavatkozást igénylő helyszínek kijelölhetőek. A 

határértéket meghaladó ólomkoncentrációval érintett helyszínek ismeretében tervezhető 

és indítható a minőségjavító beruházás. 

Az ivóvíz-minőségi követelmények, valamint a Blueprintben megfogalmazott víztakaré-

kossági követelmények teljesítése érdekében a víziközmű rendszerek hatékonyságának 

növelésére van szükség az ivóvíz-szolgáltatási szektorban 2014-2020 között.  

A fentieknek megfelelően a KEHOP az ivóvízminőség-javításához a következő beavat-

kozások révén járul hozzá: a határértékeknek való megfelelési program lezárása az öt 

kiemelt paraméter tekintetében, az ivóvízhálózat okozta ólomterhelés megszüntetése, 

valamint – ahol az még nem valósult meg – a vas, mangán probléma felszámolásának 

folytatása. 

A megvalósítani tervezett ivóvízminőség-javító intézkedések az EU VKI által kitűzött 

célokhoz igazodóan elősegítik a Duna Régió Stratégia megvalósulását is. A hatékonyabb, 

víztakarékosabb víziközmű rendszerek kialakításán keresztül hozzájárul az EU DRS 4. 

prioritási terület 11 akció vízkivétel korlátozásaira irányuló intézkedéseihez. Az az Ivó-

vízminőség-javító Program megvalósítása hozzájárul az EU DRS 4. prioritás terület 13. 
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akció 2. és 3. mérföldkövének végrehajtásához, az ivóvízbázis-védelmi program megva-

lósításához, továbbá a határokkal osztott vízbázisok és/vagy a határon átnyúló ivóvízellá-

tás esetén közös programok megalapozásához és végrehajtásához, a víziközmű-

szolgáltatás biztonságos és optimális megoldásához. 

 

Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 

Az Európa 2020 Stratégia „Erőforrás-hatékony Európa” zászlóshajó kezdeményezése 

keretében kidolgozott EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok töb-

bek között azt vállalták, hogy (1 cél.) 2020-ig megállítják a biológiai sokféleség csökke-

nését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, illetve a leromlott ökoszisztémák álla-

potát a lehető legnagyobb mértékbe, helyreállítják. Ennek érdekében 2020-ig 50%, ill. 

100%-os javulást kell elérni a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természet-

védelmi helyzete tekintetében, és zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyre kell állítani 

a leromlott ökoszisztémák 15%-át. 

Bár a Magyarország teljes területét lefedő Pannon régió az EU szárazföldi területének 

mindössze 3%-a, a közösségi jelentőségű madárfajok 36%-ának, ill. az egyéb állat- és 

növényfajok 17%-ának ad otthont. Ugyanakkor a Pannon biogeográfiai régióban a leg-

magasabb (87%) a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok aránya
2[1]

 (az EU-szintű arány 65%), és a nálunk előforduló közösségi 

jelentőségű fajok több mint fele (57%) szintén kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű. 

A biológiai sokféleség stratégiában meghatározott célkitűzések, illetve az uniós termé-

szetvédelmi irányelvekben rögzített tagállami feladatok teljesítése érdekében Magyaror-

szágnak a 2014-2020 időszakban is jelentős erőfeszítéseket kell tennie, többek között 

további élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beruházások megvalósításával, illetve a ter-

mészetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javításával. Az ökoszisztéma-

szolgáltatások hosszú távú megőrzése és a fajok szabad mozgásához szükséges feltételek 

megteremtése érdekében a védett természeti területek és Natura 2000 területek közötti 

ökológiai kapcsolatokat erősíteni szükséges, illetve amennyire lehet, csökkenteni kell a 

tájat behálózó vonalas létesítmények élőhely-feldaraboló hatásait. A hazai zöld infra-

struktúra sajátos megközelítést igénylő elemei az ex lege védett kunhalmok és földvárak, 

valamint a védett földtudományi értékek és területek, amelyek számos képviselője degra-

dált állapotú, aktuálisan veszélyeztetett. Az e körbe tartozó védett természeti értékek és 

területek zöme kulturális örökségvédelmi szempontból is jelentőséggel bír, így a tájban 

betöltött funkcióik erősítését és az értékmegőrzést szolgáló rekonstrukciójuk integrált 

megközelítést igényel. 

                                                 

[1]EU 2010 biodiversity baseline, EEA Report No 12/2010 
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Tagállamként Magyarország 46 közösségi jelentőségű élőhely-típus, 207 madárfaj és 208 

növény- és egyéb állattaxon természetvédelmi helyzetét követi nyomon. E fajok és élő-

hely-típusok közül 18%, illetve 2% természetvédelmi helyzete ismeretlen, illetve a leg-

több élőhelyre és fajra vonatkozóan nem rendelkezünk országosan reprezentatív alapada-

tokkal. Jelentéstételi kötelezettségeink megfelelő teljesítése a vizsgált fajok és élőhelyek 

körének, valamint a mintavételi helyek számának jelentős növelését igényli, amelyhez a 

természetvédelmi monitorozás infrastrukturális hátterének fejlesztése szükséges. 

A Natura 2000 hálózattal kapcsolatos tájékozottság színvonala Magyarországon 

különösen alacsony (a megkérdezettek 67% soha nem hallott a Natura 2000 hálózatról, 

és mindössze 9% tudja, hogy a fogalom mit takar
3
). A közösségi jelentőségű természeti 

értékek hatékony megőrzése, illetve a Natura 2000 hálózat ismertségének és 

elfogadottságának javítása érdekében a bemutatást, tájékoztatást és szemléletformálást 

szolgáló összehangolt, a lakosság széles körét érintő, rendszerszemléletű fejlesztésekre 

van szükség. 

Fenntartható, erőforrás-hatékony életmód és fogyasztás, szemléletformálás 

Az Európai Unió elfogadás előtt álló 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nem-

zeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma, valamint a Bizottság Szolgálatainak állás-

pontja Magyarország 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és 

programjai előrehaladásáról szóló dokumentum (Position Paper) egyaránt kiemeli a ter-

mészeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemlé-

letformálás fontosságát. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles és 

aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez 

szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan 

elengedhetetlen a szemléletformálás támogatása is. A 2014-20-as időszakban elsősorban 

az egyes prioritási tengelyekhez kapcsolódva, a fejlesztésekben a környezeti szempontok 

tudatosítását szolgáló, valamint preventív jellegű tematikus kampányokra és tevékenysé-

gekre helyezzük a hangsúlyt. 

                                                 
3
 Eurobarometer 2010 
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A KEHOP kapcsolata más operatív programokkal 

Lehatárolási 

irányok 
KEHOP EFOP VEKOP TOP GINOP VP IKOP Megjegyzés 

Természet-

védelem, 

Natura 2000 

Állami szereplők (természet-

védelmi kezelő) által végre-

hajtott, nagyobb léptékű, 

egyszeri infrastrukturális 

fejlesztések, amelyek célja a 

jó természetvédelmi helyzet 

eléréséhez/fenntartásához 

szükséges feltételek megte-

remtése 

    

Halászati hasznosí-

tók (KKV-k), ter-

mészetvédelmi cé-

lokhoz illeszkedő 

gazdálkodásának 

támogatása, védett 

és Natura 2000 te-

rületeken üzemelő 

halgazdasági hasz-

nosítású természet-

védelmi fejlesztései 

(pl. vizes élőhelyek 

rekonstrukciója) 

Magánszereplők 

(gazdálkodók) 

természetvédelmi 

célokhoz illeszke-

dő gazdálkodásá-

nak támogatása, 

ezekhez kapcso-

lódó kisebb lépté-

kű beruházások, 

amelyek első sor-

ban a természet-

védelmi helyzet 

hosszú távú fenn-

tartásához járul-

nak hozzá 

 

Energia-

hatékonyság 

növelése 

A lakosság, a központi költ-

ségvetési szervek, valamint a 

non-profit szektor épület-

energetikai fejlesztései; 

távhőrendszerek komplex 

fejlesztése; közvilágítás kor-

szerűsítése; intelligens ener-

giamenedzsment rendszerek 

Az eredetileg nem pusztán 

energetikai céllal kezdemé-

nyezett építési beruházások 

kötelező elemeként ener-

giahatékonysági fejleszté-

sek kivitelezése, kizárólag 

az EFOP-ból támogatható 

intézményi fejlesztések 

esetében   

Önkormány-

zatok fejlesz-

tései 

Önkormány-

zatok fejlesz-

tései 

A gazdasági 

társaságok 

energiahaté-

konysági beru-

házásai (kivéve 

távhő), illetve 

az energetikai 

K+F+I fejlesz-

tések  

 
  

 

Megújuló 

energia-

források 

A mezőgazdasági üzemen 

kívüli, megújuló energetikai 

projektek; hálózatra termelő, 
 

Önkormány-

zatok 

fejlesztései 

Önkormány-

zatok 

fejlesztései 

A gazdasági 

társaságok 

jellemzően 

A mezőgazdasági 

üzemen belüli, meg-

újuló energetikai 

    



 

26 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

Lehatárolási 

irányok 
KEHOP EFOP VEKOP TOP GINOP VP IKOP Megjegyzés 

alkalmazása közcélú zöldáram termelés; 2. 

és 3. generációs 

bioüzemanyagok piacra lépé-

sének elősegítése, demonstrá-

ciós projektek; 

távhőrendszerek megújuló 

alapra helyezése 

saját energia-

igényük kielé-

gítésére szolgá-

ló megújuló 

energia beruhá-

zásai; az ener-

getikai K+F+I 

fejlesztések 

projektek 

Szemlélet-

formálás 

Kapcsolódó jelleggel minden 

prioritásban megjelenik tema-

tikusan a szemléletformálás 

A köznevelés intézmény-

rendszerével együttműköd-

ve megvalósuló nem formá-

lis és informális tanulási 

alkalmak támogatása szere-

pel, beleértve az egészség-

nevelési és környezeti neve-

lési programsorozatok, 

erdei iskolák, tematikus 

táborok, valamint ismeret-

terjesztő programokat 
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1.táblázat: A a tematikus célkitűzések és beruházási prioritások kiválasztását indokló 

összegző áttekintés  

A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

[legfeljebb 500 karakter szóközökkel, beruhá-

zási prioritásonként] 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaság felé 

történő 

elmozdulás 

támogatás 

minden 

ágazatban 

A megújuló energiaforrások 

előállításának és elosztásának 

támogatása 

Magyarország jelentős energiaimportja miatt a 

megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése 

az ellátásbiztonságra irányuló nemzeti és EU 2020 

célkitűzések megvalósításának egyik legfontosabb 

tényezője, valamint a dekarbonizációs törekvések 

egyik sarokköve. Ennek szellemében az ország 

Nemzeti Reform Programjában (NRP) 2020-ig 

14,65%-os megújuló részarány elérését tűzte ki 

célul, amelynek elérésének ösztönzésére a KEHOP 

vonatkozó intézkedései is kiemelt hangsúlyt fektet-

nek. 

Az infrastrukturális létesítményekben 

és a lakásépítési ágazatban az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia támogatása 

Az energiafüggőség csökkentésére és klímavéde-

lemre irányuló célok elérését számottevően hátrál-

tatja az alacsony energiahatékonyság, amely jelen-

tős mértékben javítható a meglévő épületek és 

távhőrendszerek energiatakarékos felújítása révén. 

Ezért a KEHOP-on belül kiemelt szempontként 

jelenik meg az épület- és távhő szektorban rejlő 

energiatakarékossági potenciál széles körű kiakná-

zása, hozzájárulva egyúttal az NRP-ben 2020-ig 

deklarált 10%-os teljes energia-megtakarítás el-

éréshez is. 

Intelligens alacsony és közepes 

feszültségű elosztórendszerek 

fejlesztése 

A fenntartható energiafogyasztás alapja, hogy a 

szükséges energia előállítása és szállítása a legha-

tékonyabb módon valósuljon meg. Ehhez a jövő-

ben elengedhetetlen az intelligens hálózatok és 

mérők, illetve a fogyasztó-oldali válaszintézkedé-

sek elterjedésének ösztönzése, alkalmazásának 

támogatása, mely intézkedések az OP vonatkozó 

prioritástengelyeiben is megjelennek. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

[legfeljebb 500 karakter szóközökkel, beruhá-

zási prioritásonként] 

(5) Az 

éghajlatváltozás

-hoz való 

alkalmazkodás, 

a kockázatmeg-

előzés és  

-kezelés 

előmozdítása 

Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó beruházások 

támogatása (KA) 

Magyarország a klímaváltozás szempontjából foko-

zottan sérülékeny. Előrejelzések szerint a 

szárazodási tendenciáknak kitett térségek aránya 

növekedni fog. A heves lefutású árhullámok mérete 

és gyakorisága növekszik. A hazánkban előforduló 

jelentősebb árhullámok tartóssága más európai 

folyókra nem jellemző. Az ország területének 23%-

a árvizek, közel 50%-a pedig ár- és belvizek által 

veszélyeztetett terület. Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó beavatkozások közvetlenül a 

lakosság életfeltételeit, közvetve a gazdaság ellenál-

ló képességét javítják. 

Bizonyos kockázatokkal, 

katasztrófaelhárítással és 

katasztrófavédelmi rendszerekkel 

foglalkozó beruházások támogatása 

(KA) 

Tekintettel arra, hogy Magyarország fokozottan ki 

van téve az éghajlatváltozással járó természeti ka-

tasztrófáknak, megoldásokat követel a katasztró-

fákkal szembeni ellenálló képesség fokozása, a 

kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegí-

tése, a katasztrófakezelési rendszerek fejlesztése, 

amelyeket az OP kapcsolódó intézkedései szolgál-

nak. 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékony-

ságának 

előmozdítása 

A hulladékgazdálkodási ágazat jelentős 

beruházási szükségeletének kielégítése 

az uniós környezetvédlemi vívmányok 

követelményeinek teljesítése érdekében 

Az új hulladéktörvény alapjaiban változtatta meg a 

hulladékgazdálkodás rendszerét Magyarországon. 

A vonatkozó EU keretirányelv átültetésén 

túlmenően a törvény megalkotásának célja a 

fenntartható erőforrás-felhasználás ösztönzése és a 

szennyező fizet elv érvényesítése. A 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztési 

elképzelések (hasznosítási arányok növelése, 

rendezett közszolgáltatás biztosítása, és egyéb 

követelményeknek való megfelelés) ebben az 

irányban hozhatnak pozitív elmozdulást. 
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

[legfeljebb 500 karakter szóközökkel, beruhá-

zási prioritásonként] 

A vízgazdálkodási ágazat jelentős 

beruházási szükségeletének kielégítése 

az uniós környezetvédlemi vívmányok 

követelményeinek teljesítése érdekében 

A teljes körűnek tekinthető közüzemi ivóvíz-

ellátottsághoz képest a közműolló jelenleg Magyar-

országon 25,2%. A 91/271/EGK irányelvnek meg-

felelő gyűjtőhálózat, szennyvízkezelés kiépítése a 

végső 2015. december 31-i teljesítési határidő idő-

arányos teljesítéséhez országos szinten nem megfe-

lelő. Eredetileg több, mint 2 millió főt érintő – 

részben már megoldott – probléma, hogy az ivóvíz 

minősége az öt kiemelt paraméter, továbbá a vas és 

mangán vonatkozásában legalább az egyik kiemelt 

paramétert tekintve nem felel meg az uniós és a 

hazai előírások követelményeinek. Az OP vízgaz-

dálkodással összefüggő intézkedései ezért elsősor-

ban a vízi közművek, azon belül a szennyvíz-

elvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap-felhasználás, 

valamint az ivővízminőségjavítás fejlesztésére 

irányulnak.   

A városi környezet javítása, a 

szennyezett talajú területek 

helyreállítása és a levegőszennyezés 

csökkentése 

Az elmúlt évtizedekben nem körültekintően végzett 

gazdasági (ipari, mezőgazdasági) és egyéb (kato-

nai, lakossági) tevékenységek a földtani közegben 

(talajban) és a felszín alatti vizekben szennyezése-

ket okoztak, veszélyeztetve az ökoszisztémát és a 

felszín alatti ivóvízkészletek biztonságos igénybe-

vételét. A szennyezettségek és károsodások fel-

számolása érdekében az OP hozzájárul az Országos 

Környezeti Kármentesítési Program 2014-20 kö-

zötti megvalósításához. 

A kulturális és természeti örökség 

védelme, elősegítése, fejlesztése 

A természeti örökség védelme érdekében kiemelten 

fontos a környezettudatos gondolkodás és 

viselkedés kialakítása, a fenntartható életmód és 

fogyasztás elterjesztése. Az OP kapcsolódó 

intézkedései az élőhelyek közvetlen 

rehabilitációjával, a környezettudatosság 

növelésével segíti elő a fenntarthatóság 

érvényesítését, a társadalom környezeti 

kultúrájának kialakítását, a természeti erőforrások 

takarékos és megőrzéssel egybekötött  használatát.  
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A kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

A kiválasztott beruházási 

prioritás 

A kiválasztás indoklása 

[legfeljebb 500 karakter szóközökkel, beruhá-

zási prioritásonként] 

A biológiai sokféleség védelme és 

helyreállítása, talajvédelem és -

helyreállítás és az ökoszisztéma-

szolgáltatások elősegítése, ideértve a 

NATURA 2000-t és a zöld 

infrastruktúrákat is 

A kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű, 

közösségi jelentőségű természeti értékek aránya 

Magyarországon magas. Noha a védett természeti, 

és Natura 2000 területeket, ill. a Nemzeti Ökológiai 

Hálózatot is magába foglaló zöld infrastruktúra 

kiterjedt (meghaladja az ország 36,6%-át), az 

ökoszisztémák jelentős része romló, vagy leromlott 

állapotú. Az OP élőhelyvédelmet és -helyreállítást 

célzó intézkedései ezért a biológiai sokféleség 

megőrzését, az ökoszisztéma-szolgáltatások 

fejlesztését célozzák.  

 

1.2. * A pénzügyi források felosztásának indoklása 

A KEHOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 14,77 %-a, fo-

lyó tervezési árfolyamon mindösszesen 1123,8 milliárd forint. 

A KEHOP tervezése során kiválasztott tematikus célokat és beruházási prioritásokat a 

legtöbb esetben mind a Kohéziós Alap (KA), mind pedig az Európai Regionális Fejlesz-

tési Alap (ERFA) is finanszírozhatná. Ez alól csak a 4. Természetvédelmi és élővilág-

védelmi fejlesztések prioritás jelent kivételt.   

A KEHOP pénzügyi forrásának prioritások közötti elosztása során az alábbi szakmai, 

stratégiai szempontok és tematikus koncentrációs elvárások érvényesültek: 

- 91/271/EGK Szennyvíz irányelvben, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 

szóló 98/83 EK irányelvben, a 2008/98 Hulladék Keretirányelvben, a 2009/28/EK 

(RED) irányelvben, valamint a 2012/27/EU „új energiahatékonysági” irányelvben 

foglalt határidős kötelezettségek végrehajtása;  

- A Partnerségi Megállapodás által lefedett fejlesztési célú kiadásoknak legalább 20%- 

klímaváltozással kapcsolatos célokra kell fordítani.  

- A tematikus koncentráció alapján a kevésbé fejlett régiókban az ERFA minimum 

50%-át, a fejlett régiókban legalább 80%-át kizárólag a KKV, K+F, IKT vagy ala-

csony CO2-kibocsátású gazdaság tematikus célokra lehet fordítani, azzal a kiegészí-

téssel, hogy az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság célra költött KA források egy 

része beszámítható a tematikus célra vonatkozó 20, illetve 10%-os ERFA minimális 

részarányok elérésébe, de ez esetben a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó 

követelményt 12%-ra kell emelni; 

- Hazai fejlesztési igények és kormányzati célkitűzések összehangolása és megvalósí-

tása, az Európa 2020 Stratégiával összhangban; 
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- A 2007-13-as időszakban támogatást nyert, szakaszolandó projektek befejezéséhez 

szükséges intézkedések és források rendelkezésre álljanak. Ezen forrásigény a 2007-

13-as programidőszak végrehajtása során fluktuál, a végrehajtás alatt álló és a támo-

gatásra váró projektek függvényében; 

- A fentebb felsoroltak mellett jelentős mértékben támaszkodni kell a 2007-2013-as 

időszak tervezési és végrehajtási tapasztalataira.  

 

A fentiek figyelembevételével a KEHOP prioritásainak esetében az alábbi forrásmeg-

osztást javasoljuk: 

Prioritástengely Finanszírozó Alap Forrásmegosztás (%) 

1. Klímaváltozás hatásaihoz való al-

kalmazkodás 
KA 27,57 

2. Települési vízellátás, szennyvíz-

elvezetés- és tisztítás, Szennyvízkeze-

lés fejlesztése 
KA 28,37 

3. Hulladékgazdálkodással, és kár-

mentesítéssel kapcsolatos tevékeny-

ségek 
KA 6,11 

4. Természetvédelmi– és élővilág-

védelmi fejlesztések 
ERFA 2,79 

5. Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalma-

zása 

KA 26,78 

6. Energiahatékonyság növelését és a 

megújuló energiaforrások haszná-

latát ösztönző pénzügyi eszközök 

ERFA 5,88 

7. TA KA 2,50 

 

A KEHOP a 15%-os pénzügyi rugalmasságot a 4. és a 6. prioritásban kívánja alkalmazni, 

a 3%-os átjárhatósággal a korlátozott ERFA forrásai miatt nem kalkulál. A KEHOP 5. és 

6. prioritásának célkitűzéséhez és a 4. tematikus célra vonatkozó tematikus részarányok 

eléréséhez járulnak hozzá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kapcsolódó prioritásai (TOP 3. és 

GINOP 1.). 
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2. táblázat: A program beruházási stratégiájának áttekintése (A táblázatot az SFC rendszer fogja automatikusan előállítani az operatív program megfelelő fejeze-

teiben biztosított adatok alapján.) 

Prioritástengely 
Tematikus célki-

tűzés 

Beruházási priori-

tás 

A beruházási prio-

ritásokhoz kapcso-

lódó specifikus 

célok 

A specifikus célkitű-

zéseknek megfelelő 

program specifikus 

eredményindikátorok 

Alap 

(pénzügyi alap 

meghatározása: 

ERFA, ESZA, 

KA) 

Uniós támogatás 

– EUR 

Az operatív 

program teljes 

költségének 

arányában (%) 

(alaponkénti 

bontásban) 

automatikusan 

kerül majd feltöl-

tésre az SFC rend-

szerben 

automatikusan 

kerül majd feltöltés-

re az SFC rend-

szerben 

automatikusan 

kerül majd feltöltés-

re az SFC rend-

szerben 

automatikusan 

kerül majd feltöltés-

re az SFC rend-

szerben 

automatikusan kerül 

majd feltöltésre az SFC 

rendszerben 

automatikusan 

kerül majd feltöltés-

re az SFC rend-

szerben 

automatikusan 

kerül majd feltöl-

tésre az SFC 

rendszerben 

automatikusan 

kerül majd 

feltöltésre az 

SFC rendszer-

ben 
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2. PRIORITÁSI TENGELYEK LEÍRÁSA 

2.1. PRIORITÁSI TENGELY 1: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ 

ALKALMAZKODÁS 

2.1.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi 

alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (1) bekezdés) 

A prioritási tengely kizárólag „az éghajlatváltozás-hoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmeg-előzés és –kezelés előmozdítása” megnevezésű tematikus célkitűzés 

megvalósítását szolgálja, forrása kizárólag a Kohéziós Alap. A prioritási tengely 

ugyanakkor két régiókategóriát fed le, a fejletlen régiók mellett a Közép-Magyarországi 

Régióban is tervez fejlesztéseket elsősorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

megalapozása területén, valamint a katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés, a 

polgári védelem, az iparbiztonság és a tűzvédelem fejlesztése érdekében. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (prioritási tengely 1): KA rendelet-tervezet 3. cikk b) i.: 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beruházások támogatása 

2.1.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

1. Specifikus célkitűzés: Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, ter-

mészeti katasztrófák megelőzése. Célunk a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás meg-

alapozásához nélkülözhetetlen tudásbázis megteremtése, természeti katasztrófákra vonat-

kozó kockázatbecslési gyakorlat elterjesztése, a lakosság, valamint a helyi, térségi intéz-

mények klímaadaptációs célú tevékenységének ösztönzése. 

 

2. Specifikus célkitűzés: Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-

szétosztás fejlesztése. Célunk a társadalmi igények kielégítése, valamint a víz, mint kör-

nyezeti érték megőrzése közötti egyensúly megteremtése, a vízkészletek hasznosítható-

ságának növelése, vízhiányos időszakban a vizek visszatartása. 

 

3. Specifikus célkitűzés: Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése. Célunk Ma-

gyarország árvíz-veszélyeztetettségének csökkentése mind a síkvidéki folyók mentén, 

mind – a klímaváltozás hatásaként gyakoribbá váló – dombvidéki, ún. villámárvizekkel 

szemben. 

 

A megvalósuló fejlesztések eredményeképpen megfelelő térbeli felbontású klimatoló-

giai, valamint a klímaváltozás társadalmi, gazdasági és természeti hatásait feltáró adat-

bázis áll majd rendelkezésre, amelyek alapján egyrészt az egyes ágazatoknak lehetősé-
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gük nyílik a klímaszempontok integrálására saját szakterületükön, másrészt kellő 

mennyiségű és minőségű információ áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy lehetővé vál-

jon a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló feladatok megtervezése a lehető 

legalacsonyabb területi szintre vonatkozóan.  Tekintettel arra, hogy a klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodásban kulcsszerep jut a térségi, helyi intézményeknek, valamint a 

lakosságnak, a támogatások a települési klímastratégiák – helyi érdekeltek partnersé-

gében megvalósuló – kialakítására, valamint az azok megvalósítását szolgáló, klíma-

adaptációt előtérbe helyező szemléletformálási akciók megvalósítására irányulnak. A 

katasztrófavédelmi döntéstámogatást támogató egységes, horizontális integrált kocká-

zatértékelési módszertan és informatikai háttér felállítása által javul a katasztrófavé-

delmi intézményrendszer hatékonysága.  

A térségi vízszétosztást szolgáló fejlesztések eredményeképpen egyrészt nő a belvízi 

veszélyeztetettséggel szemben – az előírásoknak megfelelően – védett lakosság száma, 

az előírásoknak megfelelően védett területek kiterjedése. A vízhiányos időszakokban 

nő a rendelkezésre álló, felhasználható vízkészlet, ami hozzájárul a mezőgazdasági 

termelés hatékonyságának növeléséhez is, végső soron a vidéki térségek népességmeg-

tartó erejének fokozásához. 

Az árvizek kártételei elleni védelmet szolgáló fejlesztések eredményeképpen a síkvidéki 

folyók mentén az árvízvédelmi művek mértékadó árvízszintre történő kiépítése, a Tisza 

és kisebb vízfolyások esetében tározók létesítése, valamint a levezető sáv akadálymente-

sítése révén cél a kialakuló árvízszintek további növekedésének megelőzése, a tározók 

építésével azok csökkentése. Mindezek következtében az árvizek ellen kielégítően védett 

területek nagysága az érintett területekhez viszonyítva nő. A globális éghajlatváltozás 

valószínűsíthető hatásaként, a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának növekedé-

sével párhuzamosan várhatóan jelentősen megnő a hegy- és dombvidéki villámárvizek 

gyakorisága. Ezek kártételei elleni védelmet szolgálják azok a programok, amelyek célja 

új tározók megépítése és meglévő tározók rekonstrukciója, csökkentve ezáltal az árvíz-

csúcsokat és kedvezően befolyásolva a települések belvíz és csapadékvíz elvezetését.  
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3. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régió-

kategó-

ria (ahol 

rele-

váns) 

Bázis-

érték 

Bá-

zisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

S1 

A komplex koc-

kázatértékelési 

rendszerbe be-

kapcsolt telepü-

lések száma 

db 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 30  EMIR évente 

S2 

 

A fejlesztések 

eredményeként 

visszatartható víz 

mennyisége 

m
3
 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR évente 

S3 

Árvízvédelmi 

intézkedések 

előnyeiből része-

sülő népesség  

fő 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

Orszá-

gos 

Vízügyi 

Főigaz-

gatóság 

félévente  

S3 

Belvízvédelmi 

intézkedések 

előnyeiből része-

sülő népesség 

fő 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

Orszá-

gos 

Vízügyi 

Főigaz-

gatóság 

félévente  

2.1.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

 

A beruházási prioritáshoz kapcsolódóan a következő műveletek támogatását tervezzük: 

 

1. Klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok 

fejlesztése 

A jövőbeni éghajlat előrejelzését a klimatológiai modellezés teszi lehetővé. A globális és 

regionális szintű modellek folyamatos fejlesztése megköveteli a hazai hosszú távú klíma-

előrejelzést szolgáló kapacitás megerősítését, hiszen a modellek nem értelmezhetőek 

azok hazai adaptációja hiányában. A klímaparaméterek változásának ismerete 

önmagában azonban nem nyújt elegendő információt arról, hogy milyen hatásokat 

eredményez a klímaváltozás, milyen mértékben tekinthetők sérülékenynek azzal szemben 

Magyarország egyes térségei. Ennek meghatározását szolgálja a kialakítás alatt lévő 

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, amelyhez szorosan kapcsolódik a 

természeti erőforrások kataszterének összeállítása. Az árvízi kockázatok csökkentése 

érdekében szükséges intézkedések meghatározása érdekében – a korszerű technológiai 

lehetőségek kihasználásával – modellezéseket végzünk a vízkészletek számba vételének 
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céljából. Ezzel párhuzamosan Magyarország második, felülvizsgált vízgyűjtő-

gazdálkodási tervének elkészítése érdekében meghatározásra kerül a „szürke”, és 

adathiányos felszíni víztestek ökológiai állapota, illetve potenciálja, kémiai állapota, 

pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az 

értékelések megbízhatósága. A fejlesztések alapján kidolgozásra kerül Magyarország 

második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve.  

Főbb célcsoportok: a klímaváltozással szemben sérülékeny térségek lakossága, a kocká-

zatveszélyes térségek lakossága, az érintett térségek gazdasági szervezetei, közintézmé-

nyei 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: központi közigazgatási szervek 

 

2. Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 

A klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül változatosak, így az azokhoz való alkal-

mazkodási programok és intézkedések minél alacsonyabb területi szinten valósíthatók 

meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek, feladatok meg-

határozása – a helyi érdekeltek bevonásával zajló partnerségi folyamat keretében – kulcs-

fontosságú a hatékony adaptációhoz. Ennek elősegítése érdekében a támogatások részben 

térségi és települési klímastratégiák kialakítására irányulnak. A klímastratégiák sikeres 

megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása és szerepvállalása, amelyet 

célzott, a klímaváltozás mérséklésére és ahhoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemlé-

letformálási akciók támogatása révén kell elősegíteni. 

Főbb célcsoportok: a klímaváltozással szemben sérülékeny térségek lakossága, az érin-

tett térségek gazdasági szervezetei, közintézményei 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, központi közigazgatási szervezetek 

 

3. Katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése 

Olyan proaktív és komplex kockázatértékelési rendszer/hálózat kialakítását tervezzük, 

amely lehetőséget biztosít a települések és a katasztrófavédelmi kirendeltségek számára, 

hogy hatékonyabban készülhessenek fel a potenciálisan bekövetkező természeti kataszt-

rófákra. Ennek érdekében egységes, horizontális és integrált módszertan alapján működő 

informatikai hátteret állítunk fel, amely segítséget nyújt a katasztrófavédelmi döntéstá-

mogatásban (a katasztrófa bekövetkezése előtt), a felkészülési tervek kidolgozásában, 

támpontot biztosít a területi tervezésben, optimalizálja az erőforrás-gazdálkodást és di-

namikusan modellezi a körülményekben lezajló változásokat, továbbá segíti a katasztró-

favédelmi alkalmazkodási mechanizmus kialakítását, amelyet más szakpolitikai döntések 

során is figyelembe vesznek és alkalmazzák azt.  
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Főbb célcsoportok: a kockázatveszélyes térségek lakossága, az érintett térségek gazdasá-

gi szervezetei, közintézményei 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: katasztrófavédelmi igazgatási szervek 

 

4. Térségi vízszétosztás fejlesztése 

A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni eloszlása párosulva az igények ettől jelen-

tősen eltérő megjelenésével hangsúlyozottan kiemeli a vízkészletekkel való tervszerű 

gazdálkodás fontosságát. A specifikus cél elérése érdekében olyan módon kívánjuk fej-

leszteni a térségi vízszétosztó rendszereket, hogy a fejlesztések során kiemelt hangsúlyt 

kapjon az ésszerű, költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltétele-

inek megteremtése.  A felszíni vizek tekintetében – az ökológiailag szükséges vízhozam 

mederben hagyása mellett – a fejlesztések arra irányulnak, hogy az ipar mellett a mező-

gazdasági vízfelhasználás lehetősége is növekedjen.  

Főbb célcsoportok: vízhiányos térségek lakossága, az érintett térség gazdasági szerveze-

tei, közintézményei  

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra 

Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, vízgazdálkodási társulatok, ön-

kormányzatok 

 

5. Belvízrendszerek vízvisszatartáson alapuló korszerűsítése  

A bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklését célozzák a fejlesztések a belvízel-

vezető rendszerek alkalmas műszaki állapotának megteremtésével. Ezt olyan megoldások 

támogatásán keresztül kell megvalósítani, amelyek növelik a vízkészletek hasznosítását, 

lehetővé teszik a vízhiányos időszakban a vizek visszatartását, - figyelembe véve a kör-

nyezet és a természet igényeit, a terület - és a településfejlesztés elvárásait – csökkentik a 

veszélyeket, a bekövetkező károkat. A tározási lehetőségeket mind sík-, mind dombvidé-

ken ki kell aknázni. 

Főbb célcsoportok: belvízmentesített térségek lakossága, az érintett térség gazdasági 

szervezetei, közintézményei  

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra 

Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, vízgazdálkodási társulatok, ön-

kormányzatok 

 

6. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése 

A folyók menti árvízi védekezéssel kapcsolatban az alábbi célterületeken tervezünk fej-

lesztéseket. A meglévő árvízvédelmi művek nem mindenhol felelnek meg az érvényes 

árvízvédelmi előírásoknak, ezért szükséges a védvonalakon a meghatározott biztonság-



 

38 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

gal, legalább az előírások mértékéig a rendszer egyenszilárdságának megteremtése, en-

nek keretében a védművek előírás szerinti kiépítése, a medrek vízáteresztő képességének 

rehabilitációja, rekonstrukciója. Az árvízi kockázatoknak kitett önkormányzatoknál, 

szükséges az ideiglenes védvonalak felváltása állandósított védelmi rendszerekkel, kör-

töltésekkel, árvízvédelmi falakkal. Az önkormányzatok árvízi biztonságának növelése az 

önkormányzat hatáskörében működtetett zápor-, és egyéb működésű tározók kialakításá-

val, a lefolyások biztonságos, térbeli elosztása érdekében. Kiemelt feladat a Tiszai vé-

delmi rendszer fejlesztése oly módon, hogy megtörténhessen a védművek előírás szerinti 

kiépítése, a medrek vízemésztő képességének rehabilitációja, rekonstrukciója, valamint 

az árvízszint csökkentő tározók kiépítése. A 2010. évben az észak-magyarországi folyó-

kon bekövetkezett rendkívüli árvizek rámutattak arra, hogy a nyílt árterű szűk völgyek-

ben elhelyezkedő települések ármentesítésére a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell for-

dítani. A Sajó, Hernád, Bódva stb. folyók ármentesítésének alapját a korszerűen megfo-

galmazott nagyvízi mederkezelési tervek adják meg. A fejlesztések alapja a nagyvízi 

mederkezelési tervek megléte. 

Főbb célcsoportok: az árvizek által veszélyeztetett térségek lakossága, az érintett térség 

gazdasági szervezetei, közintézményei, helyi közösségei 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra 

Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok 

 

7. Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése 

A tervezett fejlesztések új tározók megépítését és meglévő tározók rekonstrukcióját cé-

lozzák, amelyek alkalmasak az árvízcsúcsok csökkentésére és ezáltal kedvezően befolyá-

solják a települések belvíz és csapadékvíz elvezetését. A fejlesztések több célúak, a helyi 

igényektől és adottságoktól függően: a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízleveze-

tés, vízlefolyás lassítása, a dombvidéki patakok vízhozamának egyenletesebbé tétele a 

hasznosítási lehetőségekkel, öntözési igények kielégítése, halászati, nádtermelési haszno-

sítás megteremtése. Az elvezető rendszerek korlátozott befogadóképessége miatt a tele-

püléseken is nő az árvizek kialakulásának kockázata.  A települési csapadékvizek oksze-

rű kezelése magában foglalja az elvezető rendszerek felülvizsgálatát és fejlesztését. A 

belterületi gyűjtőrendszereket illeszteni kell a területi csapadékvíz-elvezető művekhez. 

Főbb célcsoportok: az árvizek által veszélyeztetett térségek lakossága, az érintett térség 

gazdasági szervezetei, közintézményei, helyi közösségei 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra 

Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok 
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2.1.3.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fej-

lődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

A fenti intézkedések esetében kizárólag olyan beruházások támogathatóak, amelyek bi-

zonyíthatóan hozzájárulnak a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás-

hoz, azaz egyrészt csökkentik a klímaváltozásra visszavezethető természeti katasztrófák 

kialakulásának kockázatát, másrészt mérséklik a szélsőséges időjárási, vízrajzi helyeze-

tek által előidézett károk nagyságát. A környezeti és műszaki szempontú fenntarthatóság 

megítélése során külön hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az adott beavatkozás kellőkép-

pen ellenálló-e a klímaváltozás várható kedvezőtlen hatásainak.  

 

2.1.3.2 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük.  

2.1.3.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

VTT Közép-tiszai tározók kiépítése 

A Dél-borsodi tározó (73 millió m³) és a Hanyi-Jászsági tározó (91 millió m³) megépíté-

sével az előirányzott árvízszint csökkentő hatás elérhető a Közép-Tisza vidéken a már 

megépült és építés alatt levő, valamint tervezett tározókkal együtt.  

Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, 

védvonalak terhelésének csökkentése 

A projekt keretében állami tulajdonú árvízvédelmi művek előírás szerinti kiépítését és jó 

karba helyezését, árvízvédelmi célú tározók létesítését, a meglévő szükségtározók léte-

sítményeinek fejlesztését, bizonytalan védképességű műtárgyak helyreállítását, vízfo-

lyások nagyvízi lefolyási viszonyainak javítása érdekében szükséges beavatkozások 

megvalósítását, illetve a monitoring rendszer fejlesztését tervezzük. 

VTT Hullámtér rendezése 

A hullámtér rendezésével - a nagyvízi mederben a lefolyási akadályok megszüntetésével, 

a lefolyási viszonyok javításával - az előirányzott árvízszint csökkentő hatás elérhető a 
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Közép- és Alsó-Tisza vidéken a már megépült, építés alatt levő, valamint tervezett táro-

zók hatásával együtt.  

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszer kiépítése 

A projekt keretében árvízvédelmi töltések megerősítésére, a nagyvízi mederben lefolyási 

akadályok megszüntetésére, a lefolyási viszonyok javítására kerül sor, valamint 3 db ár-

vízi tározó építését tervezzük, összesen 250 millió m³ tározó kapacitással. 

 

VTT Alsó-Tiszai tározó kiépítése 

Az árvízszint csökkentését az Alsó-Tisza vidéken az előirányzott tározó térfogatot bizto-

sító árvízi tározó megépítésével tervezzük megvalósítani.  

Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja 

A projekt keretében Mosoni-Duna alsó, győri és az az alatti torkolati szakaszon a meder-

süllyedés okozta vízszintcsökkenés megszűntetése az elsődleges feladat.  

Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása 

A Duna elterelését követően a meder a Rajka- Szap közötti ún. Öreg-Duna szakasz egy 

része szárazra került, a szigetek és a parti zátonyok összenőttek a partokkal. A jelentősen 

megnőtt a vegetáció rendkívül rontja a meder árvízlevezető képességét, ugyanakkor a 

mellékágak élővízzel történő ellátása ökológiailag elengedhetetlen feladat. A vízszint-

emelés több célú: részben a vízpótlás segítése, részben a Duna meder benőttségének víz-

borítottság segítségével történő csökkentése, javítva ezzel az árvízlevezető képességet. 

Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

4. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként 

bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
4
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

Kiépített, vagy továbbfej-

lesztett klímaváltozási 

hatásokat előrejelző, mo-

dellező rendszerek száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

3 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Elkészült települési klíma-

stratégiák száma 
db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

10 EMIR évente 
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Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
4
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

Kialakított katasztrófavé-

delmi döntéstámogató 

informatika rendszer 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

1 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Fenntartható térségi víz-

szétosztás-fejlesztést célzó 

projektek száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi fázi-

sában kerül 

kitöltésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Belvízrendszerek rekonst-

rukcióját célzó projektek 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi fázi-

sában kerül 

kitöltésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Kiépített árvízvédelmi 

infrastrukturális elemek 

hossza 

km KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi fázi-

sában kerül 

kitöltésre 

EMIR évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2 (prioritási tengely 1): KA rendelet-tervezet 3. cikk b) ii.: 

Bizonyos kockázatokkal, katasztrófa-elhárítással és katasztrófavédelmi rendszerek-

kel foglalkozó beruházások támogatása 

2.1.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

4. Specifikus célkitűzés: Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intéz-

mények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére. A természeti és civilizációs 

katasztrófák kezeléshez szükséges humán- és eszközinfrastruktúra olyan szintre bővítése, 

amely hatékonyon képes ellátni és támogatni a katasztrófavédelem – azon belül a polgári 

védelem, a tűzvédelem és az iparbiztonság – fő feladatait. 
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A tűzvédelem fejlesztése révén nagymértékben nő Magyarország lakosságának mentő-

megelőző tűzbiztonsága, a lakosság megfelelő információkkal rendelkezik majd a ter-

mészeti és civilizációs katasztrófák esetén megkívánt lakossági szerepvállalással, ill. 

célszerű magatartással. A fejlesztések következtében összességében nő továbbá a ka-

tasztrófavédelmi intézményrendszer hatékonysága. 

 

Az iparbiztonsági fejlesztések eredményeképpen a veszélyes anyaggal foglalkozó 

üzemek környezetében a veszélyes anyagokat detektálni képes távmérő hálózat bővíté-

sével valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek és környezetének védel-

me biztosítható azáltal, hogy a környezetbe történő kibocsátások a lehető leghamarabb 

észlelhetők, így időben megkezdhetők a szükséges intézkedések. 

 

Az önkéntes és hivatalos polgári védelmi szervezetek fejlesztése, és az állomány kép-

zésének eredményeképpen növekszik a katasztrófa-beavatkozások hatékonysága, nő az 

önkéntes mentőszervezetek száma. A polgári védelmi képzések eredményeképpen 

megnövekszik a katasztrófahelyzetben (elsősorban árvizek alkalmával) bevethető ön-

kéntesek száma, az önkéntes mentőszervezetek és a katasztrófavédelemben dolgozó 

állomány és a lakosság katasztrófákra való felkészültsége.  
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5. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 

Mér-

ték-

egység 

Régiókate-

gória (ahol 

releváns) 

Bázis-

érték 

Bá-

zisév 

Célérték 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

S4 

A fejlesz-

tett szol-

gáltatások 

által elért 

lakosság 

száma 

fő 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 1.500.000 EMIR évente 

 

2.1.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

A beruházási prioritás keretében megvalósuló intézkedések magukba foglalják a polgári 

védelem, az iparbiztonság és a tűzvédelem egyes területeinek fejlesztését.  

8. Polgári védelem fejlesztése 

Az intézkedés magában foglalja a természeti katasztrófák esetén a társadalmi tudatosság 

fejlesztését. Ennek érdekében a támogatások az öngondoskodás állampolgári megterem-

téséhez, valamint a katasztrófák bekövetkezése esetén a magatartási szabályok/normák 

megismertetéséhez járul hozzá. A tervezett intézkedések a humán-, és eszközinfrastruktú-

ra bővítését célozzák: a polgári védelmi önkéntes és hivatalos mentőszervezetek fejlesz-

tése, az állomány képzése, és az önkéntes mentőszervezetek számának bővítése szüksé-

ges a köteles állományhoz képest. 

Főbb célcsoportok: a teljes magyarországi lakosság 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra  

Kedvezményezettek típusai: a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a katasztró-

favédelemben dolgozó önkéntes, civil és non-profit szervezetek 

 

9. Tűzvédelem fejlesztése 

A természeti katasztrófák és a klímaváltozás következményeinek elhárításánál, mint pél-

dául a hóviharok, hőhullámok, és hirtelen esőzések esetén a mentő beavatkozások, egyre 

fokozottabb szerepet kap a tűzoltóság. Az ezen a területen leginkább szükséges intézke-

dések magukba foglalják a mentő tűzvédelem diszlokációját, a gépjármű, szakfelszerelés 

és ingatlan fejlesztések megvalósítását, valamint tűzvédelmi moduláris döntéstámogató 

rendszer fejlesztése, és egy központi vizsgáló és kutatólaboratórium létrehozása. 

Főbb célcsoportok: a teljes magyarországi lakosság 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra  
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Kedvezményezettek típusai: a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a katasztró-

favédelemben dolgozó önkéntes, civil és non-profit szervezetek 

  

10. Iparbiztonság fejlesztése 

Az iparbiztonsági terület fejlesztésére a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzé-

se és kezelése érdekében van szükség. A tervezett intézkedések az országos iparbiztonsá-

gi távmérő hálózat tovább fejlesztését és Katasztrófavédelmi Mobil Laborok fejlesztését 

foglalják magukba. 

Főbb célcsoportok: a teljes magyarországi lakosság 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra  

Kedvezményezettek típusai: a katasztrófavédelem országos és területi szervei, a katasztró-

favédelemben dolgozó önkéntes, civil és non-profit szervezetek 

 

2.1.6. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fej-

lődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

 

A fenti intézkedések keretében kizárólag olyan műveletek támogathatóak, amelyek köz-

vetlenül hozzájárulnak a természeti és civilizációs katasztrófák kezeléséhez és az ezzel 

összefüggő katasztrófavédelmi rendszer elemeinek a fejlesztéséhez. Az intézkedések 

során különös figyelmet kell szentelni a horizontális, ágazatközi jelleg meglétére, vala-

mint az tervezett akcióba bevonható lakosság-, illetve a gazdasági és állami szervezetek 

számára. 

 

2.1.7. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. 

 

2.1.8. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert.  
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2.1.9. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 

5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

6. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok 

esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategóriánként 

bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
5
 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

A polgári védelmi önkén-

tesek számának növekedé-

se a köteles állományhoz 

képest 

fő KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

30.000  EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Tűzoltóállomások esz-

közbeszerzését, ingatlan-

fejlesztését célzó projek-

tek száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

3 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Létrehozott katasztrófa-

védelmi mobil laborok 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

10 EMIR évente 

2.1.10. Külön rendelkezések az ESZA
6
-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi 

innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
7
.  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns.  

 

2.1.11. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) 

A klímaváltozás hatásai közül – az előidézett gazdasági, társadalmi következmények 

súlyosságára figyelemmel – kiemelkedő jelentőségű az árvizek gyakoriságának várható 

fokozódása. Ennek megfelelően a prioritás-keretében megvalósítani tervezett beruházá-

sok a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez döntően az árvízi kockázatok csökkentése 

révén járulnak hozzá. Az indikátor az e célt szolgáló beruházások legjellemzőbb mutató-

ja. 

                                                 
5
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 

6
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 

7
 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  
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7. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, 

ahol értel-

mezhető 

Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

magyaráza-

ta, ahol rele-

váns 

(A tervezés ké-

sőbbi fázisában 

definiálandó) 

pénzügyi indiká-

tor 

(A tervezés 

későbbi 

fázisában 

definiálan-

dó) mérték-

egység 

KA 

fejlet-

tebb, 

fejletle-

nebb 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR - 

Kiépített árvízvé-

delmi infrastruk-

turális elemek 

hossza 

km KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR - 

 

2.1.12. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

8-13. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

 

2.1.13. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

A prioritástengely keretében önálló technikai segítségnyújtás felhasználását nem tervez-

zük. 
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2.2. PRIORITÁSI TENGELY 2: TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ-

ELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE  

A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-

magyarországi Régiót és a legkevésbé fejlett régiókat is lefedi. A tengely elsődleges célja 

az országosan minél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-

szolgáltatási ágazatban. Ennek megvalósítása érdekében elsősorban a kevésbé fejlett ré-

giókban szükséges a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése. A fejlettebb Közép-

magyarországi Régióban számos víziközmű fejlesztés lezárult, vagy megindult, ezért a 

fejlesztési források nagyobb részét a kevésbé fejlett régiók víziközmű rendszereire szük-

séges fordítani. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (prioritási tengely 2): KA rendelet-tervezet 3. cikk c) ii.: 

A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós 

környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében 

2.2.1. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

1. Specifikus célkitűzés: Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesí-

tése céljából, a vízi közmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az uniós és 

hazai ivóvíz-minőségi határértékek biztosítása a szolgáltatott közcélú ivóvíz 100%-ára 

vonatkozóan. A vízminőségi komponensek közül elsősorban a derogációs határidővel 

érintett komponensek tekintetében kell a vízminőségi problémák megoldását folytatni.  

 

2. Specifikus célkitűzés: A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, 

megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban, összhangban a települési szennyvíz 

kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel a víziközmű rendszerek hatékonyabb mű-

ködtetése mellett.  Az ellátási hiány csökkentése, a 2000 lakosegyenérték (LE) fölötti 

agglomerációkban a szennyvíz-elvezetés és –tisztítás megvalósítása 100%-osan, továbbá 

a szennyvíziszap kezelés, hasznosítás országosan egységes rendszerének kialakítása. 

 

A 2007-2013 között az Országos Ivóvízminőség-javító Program lezárulása után a cél az 

ivóvíz irányelvnek, valamint a hazai jogszabályoknak való megfelelés. Az ivóvízminő-

ség-javító beruházások megvalósítása során a hatékonysági kritériumokat is figyelembe 

kell venni. A beruházások tervezése során a regionális rendszerek kialakítására kell töre-

kedni, mivel azok üzemeltetése és fenntarthatósága jellemzően gazdaságosabb és bizton-

ságosabb, mint a helyi rendszerek üzemeltetése. 

Jelenleg kb. 300 szennyvíz-elvezetési és –tisztítási KEOP projekt van folyamatban. Több 

ebből még csak előkészítési szakaszban van, így ezek megvalósítása 2014-től várható, 

csakúgy, mint az olyan agglomerációk beruházásai, amelyek még nem nyújtottak be pro-

jektjavaslatot. A konfliktus, amire megoldást kell találni az, hogy a szennyvíz beruházá-
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sok közül a 2000 LE feletti agglomerációk esetében a megvalósítás derogációs határidő-

höz kötött, így kötelező jellegű. Ezen beruházások megvalósítása a derogációs határidőn 

túl a nem megfelelő szennyvízkezelés okozta környezetterhelés megszüntetése miatt is 

fontos. 

A 2007-2013 időszakban esedékes fejlesztések megvalósulását követően az országban 

közel 940 db szennyvíztisztító telep fog üzemelni. A telepek mintegy 2.000.000 t/év 

iszapanyagot fognak produkálni. Jelenleg folyamatban van a „Stratégiai felülvizsgálat, 

szennyvíziszap-hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” című 

KEOP projekt, melynek megvalósítása 2015 első negyedévére várható. A cél egy egysé-

ges szemléletű projektfejlesztési koncepció kidolgozása, mely alapján a specifikus célki-

tűzésben elvárt fejlesztések hatékonyan végrehajthatók. 

Az ivóvíz és szennyvíz ágazatnál jelentkező közös probléma, hogy a rendszerek nem 

minden szolgáltató esetében karbantartottak megfelelően, illetve nem energiatakaréko-

sak, méretük sok esetben nem optimális. Az integrált rendszer bevezetése megalapozza 

egy hatékonyabban működő, egyenletesen magas színvonalú víziközmű-szolgáltatást 

Magyarországon. 

14. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azono-

sító 

(speci-

fikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
8
 

(2022) 

Az 

adat 

forrá-

sa 

Jelentési 

gyakori-

ság 

S1 
Jobb vízellátásban 

részesülő további 

népesség 

fő 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR évente  

S2 

Javított szennyvíz-

kezelésben része-

sülő további népes-

ség 

LE  

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR évente 

2.2.2. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. Projekt előkészítés 

                                                 
8
 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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Az intézkedés elsődleges célja, hogy a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniós forrá-

sok társfinanszírozásával megvalósításra kerülő, víziközmű ágazatot érintő fejlesztési 

projektek előkészítéséhez támogatást nyújtson, hozzájárulva az eredményes projekt imp-

lementációhoz és a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához. A támogatni 

tervezett műveletek kiterjednek a műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészíté-

sére, gazdasági és környezeti hatásvizsgálatok összeállítására, valamint az engedélyezte-

téssel kapcsolatos eljárások elvégzésére. Ezen felül az intézkedés további célkitűzése, 

hogy a 2014-2020-as időszakot követő költségvetési ciklus programozásának hatékony 

előkészítéséhez is hozzájáruljon. 

Főbb célcsoportok: önkormányzatok, központi költségvetési szervek, gazdasági társasá-

gok. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, központi költségvetési szervek gazdasági 

társaságok. 

 

2. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek 

kombinációjával 

Támogatandó intézkedések az ivóvízminőség-javító projektek általánosságban. Részben 

már elvégzett feladat a határértékeknek nem megfelelő minőségű vizek kezelésének 

megoldása és ezáltal a termelt ivóvíz esetében valamennyi ivóvíz határértéknek való 

megfelelés biztosítása. A jellemző szennyező anyagok (arzén, bór, fluor, továbbá az am-

móniumion, illetve a vas és mangán) kiküszöbölésén felül az ólomból készült vezetékek 

felmérése, cseréje a cél. További fontos feladat az integráción keresztül, biztonságos 

energia- és költséghatékony rendszerek bevezetése az ivóvíz szolgáltatási ágazatban cél-

zott intézkedések végrehajtásával. 

Célszerű figyelembe venni azt, hogy ha településen egy adott – határértéknek nem meg-

felelő komponens van – akkor a beruházást úgy tervezzék meg, hogy az Ivóvíz Irányelv-

ben foglalt minden vízminőségi és egyéb előírásnak is megfeleljen (pl. arzén, bór, de 

egyben ammónium minőségi probléma is fennáll). Ivóminőség-javító beruházások során 

továbbá figyelembe kell venni, hogy az ivóvízminőség-javító rekonstrukciók elvégzése 

energia- és költséghatékony vízi közmű rendszerek létrehozásához járuljon hozzá.  Fon-

tos kérdés továbbá az ólomcsövek és kapcsolódó szerelvények cseréje, átmeneti megol-

dásként az ólom kioldódás minimalizálása. 

Az ivóvízminőség-javító feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság 

tájékoztatása, amelyet célzott, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízmi-

nőség-javítási koncepciót bemutató szemléletformálási akciók támogatása, illetve a témát 

közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági tájékoztató anyagok készítésével kell 

elősegíteni. 
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Az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítása során vizsgálni kell az integrált, 

költséghatékonyabb, biztonságosabb irányítási rendszerek bevezetésének lehetőségét, 

továbbá szem előtt kell tartani a rendszerek energiaköltségének csökkentését, a kapaci-

tásoptimalizálást. 

Főbb célcsoportok: nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott területek lakossága, vál-

lalkozásai. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: víziközmű tulajdonosok 

 

3. Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések  

Az intézkedés keretében új szennyvízelvezető rendszerek, szennyvíztisztító telepek építé-

se, meglévő szennyvízelvezető rendszerek, szennyvíztisztító telepek fejlesztése és bőví-

tése, komplex projekt részeként közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, 

településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésé-

nek elősegítése valósul meg.  

A fő célkitűzés a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv előírásainak teljesítése a 

2000 LE feletti agglomerációkban. Az agglomerációs települések gazdaságosan nem 

csatornázható részein komplex projekt részeként vizsgálni kell az egyedi szennyvízkeze-

lés lehetőségét. 

A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósítása során vizsgálni kell az 

integrált, költséghatékonyabb, biztonságosabb irányítási rendszerek bevezetésének lehe-

tőségét, továbbá szem előtt kell tartani a rendszerek energiaköltségének csökkentését, a 

kapacitás optimalizálását. 

Főbb célcsoportok: nem megfelelő szennyvízelvezetéssel vagy szennyvíztisztítással ren-

delkező 2000 LE feletti agglomerációk, és a megfelelő szennyvízelvezetéssel szennyvíz-

tisztítással nem rendelkező agglomerációk; elsősorban a 2000 LE feletti agglomerációk 

lakossága, gazdasági szervezetei. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: víziközmű tulajdonosok. 

  

4. Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelé-

se és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések 

energiahatékonysági elemekkel 

A szennyvíziszap stratégia kidolgozása a „Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasz-

nosítási és –elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” tárgyú KEOP projekten 

belül történik. A Stratégiai terv kidolgozásával válik lehetővé olyan beruházások, fejlesz-

tések támogatása, melyek a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján törté-

nő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükségesek figyelemmel az 
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energiahatékonyságra. A szennyvíziszap energetikai célú hasznosítás növelésének előse-

gítése szükséges. 

Főbb célcsoportok: azon területek lakossága, ahol a szennyvíziszap kezelése és hasznosí-

tása, a szennyvízhasznosítással nem megfelelő  

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: víziközmű tulajdonosok, víziközmű-szolgáltatók. 

 

2.2.2.1 A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak 

az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szer-

vezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költ-

séghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzá-

járulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilal-

mának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez 

(belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

A derogációs határidővel érintett beruházások a többi beruházással szemben előnyt él-

veznek, különös tekintettel azon – szennyvizes – projektek megvalósítására, melyeknek 

előkészítési szakasza a 2007-2013 időszakban lefolytatásra kerül, került. Jelenleg (2013. 

júliusi adat) szennyvizes területen 45 db projekt van előkészítési fordulóban. 

A beruházások megtervezése során költséghatékonysági elemeket vizsgálva több változa-

tot is be kell mutatni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy – főleg ivóvizes fejlesztések 

esetében – a regionális rendszerek üzemeltetése és fenntarthatósága sok esetben gazdasá-

gosabb, mint az egyedi, települési rendszereké.  

Fontos szempont, hogy az ivóvízminőség javítása, illetve a megfelelő szennyvíz-

elvezetés és tisztítás megoldása mellett szerepet kapjanak az energiahatékonysági, költ-

séghatékonysági kérdések is. Így egy komplex beruházáson belül az elsődleges cél mel-

lett (első, illetve második specifikus cél) kapcsolódó fejlesztések) integrált, költséghaté-

kony, biztonságos irányítási rendszerek bevezetése és a rendszerek energiaköltségének 

csökkentése, kapacitás-optimalizálás is megvalósítható. 

2.2.2.2  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. A 6. prioritás-

tengely kereteiben tervezett eszközöket kívánjuk integrálni egyes beavatkozásokhoz. 
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2.2.2.3 Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Budapest Központi Szennyvíztisztító, szennyvíziszap környezetbarát elhelyezése 

Az EU a szennyvíziszap-kezelésének megoldásához kötötte a Csepeli Szennyvíztisztító 

mű utolsó támogatási részletének (kb. 16 Mrd. Ft) kifizetését. Az 50 Mrd. Ft-os forrás-

igényű projekt megvalósítása Budapest hosszú távú szennyvíziszap (200 ezer t/év) keze-

lése miatt is szükséges. 

 

Békési Ivóvíz Projekt 

A 2007-2013-as időszakból áthúzódó, folyamatban levő nagyprojekt, mely várhatóan 

szakaszolásra kerül.  

 

Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a és 5b 

táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

15. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
9
 

Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

Újonnan létreho-

zott vagy techno-

lógiai fejlesztésen 

átesett (térségi) 

vízi közművek 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Újonnan épített 

vagy fejlesz-

tett/bővített 

szennyvíztisztító 

telepeken létrejött 

kapacitás   

LE KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Újonnan épített 

vagy fejlesz-

tett/bővített 

szennyvízcsatorna 

hossza 

km KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

EMIR évente 

                                                 
9
  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
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Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
9
 

Adatforrás 
Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

Szennyvíziszap-

hasznosítást célzó 

projektek száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

EMIR évente 

 

2.2.3. Külön rendelkezések az ESZA
10

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritás szempontjából az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.2.4. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A táblázatban szereplő, kiválasztott, a prioritástengelyt legjobban jellemző output indiká-

tor a szennyvíztisztítási fejlesztésekre reflektál, mint a leginkább fejlesztésre szoruló és a 

legnagyobb forrásigényű elemre a víziközmű programok között. 

16. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indiká-

tor 

Mérték-

egység, 

ahol 

értel-

mezhető 

Alap 
Régió-

kategó-ria 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső 

cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Indikátor 

reprezentati-

vitásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

(A tervezés későb-

bi fázisában defi-

niálandó) pénzügyi 

indikátor 

(A terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

definiá-

landó) 

mérték-

egység 

KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR 
- 

 

Újonnan épített 

vagy fejlesz-

tett/bővített 

szennyvíztisztító 

telepeken létrejött 

kapacitás   

LE KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

EMIR - 

2.2.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

                                                 
10

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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17-22. számú táblázatok:  

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

2.2.6. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervez-

zük. 
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2.3. PRIORITÁSI TENGELY 3: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS 

KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK 

2.3.1.A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi 

alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (1) bekezdés) 

A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-

Magyarország régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (prioritási tengely 3): KA rendelet-tervezet 3. cikk c) i.: 

A hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az 

uniós környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében 

2.3.2.A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

Specifikus célkitűzés: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtá-

sának elősegítése 

A magyarországi hulladékgazdálkodás fejlesztését alapvetően meghatározzák a szabá-

lyozó, ill. befolyásoló közösségi keretirányelvek, kiegészítő más irányelvek és a hulla-

dékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által megfogalmazott környezetvédelmi célki-

tűzések. Ezek elérése többek között az elkülönített gyűjtés kiterjesztésén, a háztartási 

hulladékra vonatkozó hasznosítási arányok növelésén, a hulladékgazdálkodás közszolgál-

tatás hiányzó kezelőelemeinek biztosításán keresztül történhet meg. 

 

A hazai hulladékgazdálkodásban az előcsatlakozási támogatások (ISPA) segítségével 

megvalósult gyűjtési és szállítási, illetve később a Kohéziós Alapból finanszírozott, a 

KEOP keretei között zajló szelektív gyűjtési, szállítási, válogatási és előkezelési 

fejlesztések létező eredményei ellenére jelenleg még mindig fellelhetőek 

kapacitáshiányok, melyek orvoslása a hulladéklerakással kapcsolatos 2008/98 EK 

irányelv 2016-ra vonatkozó szerveshulladék-eltérítési, illetve a települési hulladék 4 

frakciójára 2020-ig vonatkozó újrahasználati és feldolgozási célkitűzések megvalósítása 

kapcsán elengedhetetlen. Jelenleg Magyarország területének hozzávetőlegesen 10%-a 

(ami körülbelül 800.000 főt érint) semmilyen hulladékgazdálkodási támogatással nem 

érintett, a települési hulladék kapcsán csak a gyűjtés-lerakás kettősét valósítva meg, nem 

felelve meg ezáltal az Uniós előírásoknak, az EU konform rendszerek megléte 

követelményének. A jelenlegi programozási időszakból áthúzódó hulladékgyűjtési és 

kezelési fejlesztések kapcsán jelentkező igények nagyságrendje is kiemeli a támogatások 

fontosságát. Az átalakuló magyarországi hulladékgazdálkodási szabályozás ráadásul a 

nonprofit közszolgáltatás keretében biztosítandó hulladékgyűjtés terén növekvő szerepet 

szán az önkormányzatoknak, állami szervezeteknek, melyek infrastrukturális és 
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létesítményellátottsága jelenleg nem felel meg a jogszabályok által velük szemben 

támasztott elvárásoknak. 

 

A prioritástengely tervezett fejlesztéseinek megvalósulása kapcsán a legfontosabb elvárt 

eredmény a több települést kiszolgáló, meglévő rendszerek továbbfejlesztése, illetve új 

komplex térségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása révén a közösségi 

irányelvekben megfogalmazott követelményeknek való megfelelés. A fejlesztéseken ke-

resztül a keletkező hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának növekedése 

és a lerakóra jutó mennyiség csökkenése révén az érintett térségek általános környezeti 

állapota, vonzereje és élhetősége is számottevően javul. 

23. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régió-

kategória 

(ahol 

releváns) 

Bázis-

érték 

Bázis-

év 

Célérték 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

S1 

Hasznosított 

települési szi-

lárd hulladék 

aránya az ösz-

szes keletkezett 

mennyiségből 

% 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 
2,7 2011 55 

OKIR 

vagy 

HIR 

évente 

 

2.3.3.A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve 

az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit)  

A korábbiakban felsorolt derogációs követelmények teljesítéséhez szükséges komplex és 

költséghatékony települési hulladékkezelési rendszerek fejlesztése a jelenleg hiányzó 

hulladék-begyűjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítését igényli. Az intézkedés 

célja a keletkező települési hulladékból a minél nagyobb mennyiségű hasznosítható 

anyag kinyerése, és lerakóra jutásának mérséklése, ennek érdekében a települési 

hulladékgazdálkodás térségi rendszereinek technológiai és területi kiegészítése a 

meglévő és a tervezett kezelési kapacitások összehangolásával, továbbá a fejlesztésből 

korábban kimaradt térségek hulladékgazdálkodási rendszereinek megvalósítása. Ennek 

keretében hulladékkezelési rendszerelemek kialakítása, valamint a térségi rendszerek 

bővítése, a korábban a térségi hulladékgazdálkodási rendszerekből kimaradt települések 

bevonása történik meg.  
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Az intézkedés támogatja az elkülönítetten gyűjtött hulladék továbbkezelését, az ehhez 

szükséges válogatóművek kialakítását, kiegészülve a vegyesen gyűjtött települési hulla-

dékok lerakását megelőző, annak biológiai vagy mechanikai kezelését lehetővé tevő léte-

sítmények fejlesztésével, illetve a válogatás és a biológiai/mechanikai kezelés kombiná-

cióját megvalósító komplex hulladékkezelő központok kialakítása révén. Az intézkedés 

tartalmazza továbbá a begyűjtött hulladékok hasznosítását célzó fejlesztéseket (pl. 

pelletezés, komposztálás, nem szerves hulladékok pirolízise, biogáz termelési célú hasz-

nosítás - figyelembe véve a térségben képződő kommunális szennyvíziszapok és állati 

vagy növényi melléktermékek ilyen típusú kezelési igényeit stb.), valamint az ártalmatla-

nítást célzó további (elsősorban hulladéklerakókat érintő) fejlesztéseket is. 

Főbb célcsoportok: a települések lakossága, a közszolgáltatással érintett egyéb hulladék-

termelők. 

Specifikus célterületek az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra.  

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok és társulásaik, állami szervezetek. 

 

2. Az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztése 

Az intézkedés célja a települési hulladék egyes összetevőinek minél nagyobb arányú, 

anyagában történő hasznosításának elősegítése, az elkülönített gyűjtés példaértékű 

elterjesztésével. Ennek keretében szelektív gyűjtő, szállító és előkezelő-rendszerek és 

módszerek bevezetése valósul meg: a papír-, üveg-, műanyag-, fém- és biológiailag 

lebomló szerves hulladékok elkülönített gyűjtése a házhoz menő gyűjtés fokozásával, és 

ennek kiegészítéseként a megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a használt 

termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakítása. Az intézkedés részét 

képezik a háztartási e-hulladékok, használt elemek és akkumulátorok, gumiabroncsok, 

használt sütő-főző zsiradékok, csomagolási hulladékok átvételét és újrafeldolgozásra 

előkészítését szolgáló fejlesztések is.  

Főbb célcsoportok: a települések lakossága, a közszolgáltatással érintett egyéb hulladék-

termelők. 

Specifikus célterületek: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra.  

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok és társulásaik, állami, önkormányzati több-

ségi tulajdonú gazdasági szervezetek.  

 

2.3.3.1.A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak 

az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és 

szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 
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hozzájárulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés 

tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez 

(belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

A kiválasztás alapvető szempontja a szakmaiság és a gazdasági, műszaki 

megalapozottság vizsgálata.  A projektkiválasztás vezérelvei közé tartozik a települési 

hulladékok körére vonatkozás, illetve a szigorú szakmai követelmények mentén 

megalapozott fejlesztések esetében a hivatalos alapadatok felhasználásával, konkrét 

kapacitás igényekre meghatározott fejlesztési elképzelés kidolgozása. 

2.3.3.2.Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Article 87 (2) (b) (iii)CPR) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. 

2.3.3.3.Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Hulladékgazdálkodás – Közép-Duna-Völgye 

Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek 

előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat 

mellékletében a „Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodás” címmel megjelölt beruházás 

projektterületén élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő 

ellátásának biztosítása. 

Hulladékgazdálkodás – DAREH 

A Dél-kelet alföldi térségben 86 települést (377.000 főnyi lakost) érintő 

hulladékgazdálkodási rendszer-fejlesztő projekt, melynek keretében 8 hulladékgyűjtő 

udvar, egy komplex előkezelő- és válogatómű illetve négy helyszínen átrakó 

létesítmények kialakítása valósul meg. A projekt a 2007-2013 programozási időszakban 

előkészítésre került. 
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2.3.4.4.Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (5a 

és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

24. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

no-

sító 

Indikátor  
Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kate-

gória 

Célérték 

(2022)
11

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

Hulladék 

újrafeldolgozásár

a további 

kapacitás 

tonna KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

feltöltésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Kialakított 

hulladék-

újrahasználati 

központok, 

gyűjtőpontok, 

gyűjtőudvarok 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül 

feltöltésre 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

A házhoz menő 

elkülönített 

hulladékgyűjtésb

e bevont 

háztartások 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

15.000 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Az újonnan 

létrejött hulladék 

előkezelő és 

válogatóművi 

kapacitás  

tonna / 

év 
KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

330.000 EMIR évente 

 

  

                                                 
11

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3 (prioritási tengely 3: KA rendelet-tervezet 3. cikk c) iv.: 

A városi környezet javítása, a szennyezett talajú területek helyreállítása és a levegő-

szennyezés csökkentése 

2.3.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények (87. cikk (2) (b) (i)-(ii)) 

2. Specifikus célkitűzés: Szennyezett területek kármentesítése 

A célkitűzés kármentesítési feladatok végrehajtását helyezi a középpontba, összhangban 

a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben foglaltakkal: aktualizáló tényfeltárás elvégzését, mű-

szaki beavatkozási terv elkészítését, kármentesítési beavatkozást (talajtisztítás, felszín 

alatti vizek tisztítása). Az állami felelősségi körbe tartozó területeken a felszín alatti kö-

zegben valószínűsített környezetszennyezések feltárása, valamint a már ismert szennye-

zések felszámolása is kitűzött cél. 

Az elmúlt évtizedekben nem körültekintően végzett ipari, mezőgazdaság és egyéb (kato-

nai, lakossági) tevékenységek a földtani közegben (talajban) és a felszín alatti vizekben 

szennyezéseket okoztak, veszélyeztetve az ökoszisztémát és a felszín alatti ivóvízkészle-

tek biztonságos igénybevételét. Az 1990-es években az Országos Környezeti Kármente-

sítési Program keretében megkezdődött a hátramaradt, akkumulálódott szennyezettségek, 

károsodások felderítése, mértékének feltárása, a veszélyeztetett területeken a szennye-

zettség kockázatának csökkentése, a szennyezett területeken a szennyezettség mérséklé-

se, vagy megszüntetésének elősegítése. Tekintettel a szennyezett területek nagy kiterje-

désére, a szennyezések sokrétűségére és az idő- és költségigényes kármentesítési techno-

lógiákra, a becslések szerint optimális esetben az eddig ismert szennyezések felszámolása 

kb. 30-40 év alatt valósulhat meg. A rendszerváltozást megelőző gazdaságszerkezet (ál-

lami vállalatok túlsúlya), valamint a sok esetben jogilag nem, vagy nem egyértelműen 

meghatározható, bizonyítható szennyező státus miatt jelentős számú az állami felelősségi 

körbe sorolt kármentesítések száma. Cél a „szennyező fizet” elv érvényesítése mellett az 

állami felelősségi körbe sorolt szennyezett területeken hatékony és szakszerű technológi-

ák alkalmazásával a szennyezések monitoringja, mérséklése, és megszüntetése, ezáltal a 

környezeti kockázatok minimalizálása. 

25. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régió-

kategória 

(ahol rele-

váns) 

Bázis-

érték 

Bá-

zisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

S2 

Rehabilitált 

terület nagy-

sága 

ha 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül feltöl-

tésre 

környe-

zet-

védelmi 

felügye-

lőség 

évente 
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2.3.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

 

4. Országos Környezeti Kármentesítési Program 

Az intézkedés célja vizek állapotát veszélyeztető szennyező-források felszámolása olyan 

műszaki intézkedésekkel, amelyek elviselhető kockázati szintre csökkentik a szennye-

zettséget. Az intézkedés így támogatja a konkrét beavatkozásokat előkészítő, a szennye-

zettséget lehatároló tényfeltáró vizsgálatok lefolytatását, továbbá a szennyezés talajból, 

talajvízből történő eltávolítását szolgáló megoldásokat (kivonás, megkötés, átalakítás). 

Mindez történhet fizikai-kémiai, termikus eljárásokkal, helyszíni beavatkozással, vagy 

külső ártalmatlanítással, a helyi környezeti, fizikai, kémiai és biológiai sajátosságoknak 

megfelelően. Ha a tevékenység hatása (természetvédelmi és vízbázis-védelmi szempont-

ból egyaránt) védett területre is kiterjed, a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a hatá-

sok minimalizálhatók legyenek (pl. biológiai eljárások korlátozása, bolygatás minimali-

zálása). 

Főbb célcsoportok: A szennyezett talajú/vízbázisú térségben élő lakosság, gazdasági 

szervezetek. 

Specifikus célterületek: nem kerültek lehatárolásra az akciók országos hatóköre miatt, 

viszont a beavatkozások jelentős része a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi területeken, illetve a fokozottan érzékeny és érzékeny területeken valósul meg. 

Kedvezményezettek típusai: állami vagyonkezelésért felelős szervezetek, és az általuk 

megbízott szakcégek. 

 

2.3.5.1.A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak 

az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és 

szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés 

tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható 

fejlődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

2.3.5.2.Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. 
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2.3.5.3.Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.3.5.4.Output indikátorok (beruházási prioritásonként)  

26. táblázat: Általános és programspecifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategória 

Célérték 

(2022)
12

 
Adatforrás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

Rehabilitált 

földtani 

közeg 

mennyisége  

m
3
 KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi fázi-

sában kerül 

feltöltésre 

környezet-

védelmi 

felügyelősé-

gek 

évente 

nem 

rele-

váns 

Rehabilitált 

felszín alatti 

víz mennyi-

sége 

m
3
 KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi fázi-

sában kerül 

feltöltésre 

környezet-

védelmi 

felügyelősé-

gek 

évente 

 

2.3.6. Külön rendelkezések az ESZA
13

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns. 

                                                 
 
13

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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2.3.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A prioritástengely forrásainak jelentős része a hulladékgazdálkodási fejlesztésekre kerül 

allokálásra, így a teljesítménykeretnek választott output indikátor is a hulladékgazdálko-

dás szakterületet jellemző mutatók köréből került ki. 

27. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indiká-

tor 

Mérték-

egység, 

ahol értel-

mezhető 

Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentativi-

tásának ma-

gyarázata, ahol 

releváns 

(A tervezés későb-

bi fázisában defi-

niálandó) pénzügyi 

indikátor 

(A tervezés 

későbbi 

fázisában 

definiálan-

dó) mér-

tékegység 

KA 

fejlet-

tebb, 

fejlet-

lenebb 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül ki-

töltésre 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül ki-

töltésre 

EMIR - 

Kialakított hulla-

dék-újrahasználati 

központok, gyűj-

tőpontok, gyűjtő-

udvarok száma 

db KA 

fejlet-

tebb, 

fejlet-

lenebb 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül ki-

töltésre 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül ki-

töltésre 

EMIR - 

 

2.3.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

28-33.. számú táblázatok:  

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

2.3.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

Jelen prioritásban önálló technikai segítségnyújtás felhasználását egyelőre nem tervez-

zük.  
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2.4. PRIORITÁSI TENGELY 4: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 

ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

2.4.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi 

alapot tartalmaz [amennyiben releváns] (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (1) bekezdés) 

A prioritási tengely Magyarország minden régiójára, azaz két régiókategóriára vonatko-

zik. A két kategóriába eső régiók a jelen prioritáshoz illeszkedő nemzeti fejlesztési igé-

nyek, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia célkitűzéseinek teljesítése szem-

pontjából szükséges fejlesztések tekintetében nem különböznek. A fejlesztések koheren-

ciája, illetve a hatékony és eredményes megvalósítás biztosítása érdekében elengedhetet-

len a két régiókategória együtt szerepeltetése: a fejlesztések célterületei az országos kiter-

jedésű, minden régiót lefedő Natura 2000 hálózat elemei. A különböző régiótípusokhoz 

tartozó területeken megvalósuló fejlesztések együttesen járulnak hozzá a Pannon régió 

közösségi jelentőségű természeti értékeinek megőrzéséhez és természetvédelmi helyze-

tük javításához, valamint a hazai Natura 2000 hálózat ökológiai koherenciájának erősíté-

séhez.  

A lehetséges konkrét célterületek, illetve a fejlesztések által érintett természeti rendszerek 

(ökoszisztémák) sok esetben megoszlanak a különböző kategóriába tartozó régiók között, 

a régióhatárok kettészelik őket. A két régiókategória külön szerepeltetése lehetetlenné 

tenné a különböző célterület-részek együtt kezelését, ami a fejlesztések eredményességét 

és hatékonyságát jelentősen rontaná, ill. jelentős adminisztrációs többletterhet jelentene 

az érintett kedvezményezetteknek számára.  

Végezetül, a prioritási tengely alatt megjelenő fejlesztések keretében kezelendő termé-

szetvédelmi problémák sokszor olyan környezeti hatásokra (pl.: kiszáradás, ökológiai 

vízhiány adott vízfolyás vízgyűjtő területéhez kötődően) vezethetők vissza, amelyek a 

fejlesztések által megcélzott védett/Natura 2000 területek határain túlmutatnak. A fejlet-

tebb kategóriába tartozó Közép-Magyarországi Régió különválasztása akadályozza olyan 

több régióra kiterjedő együttműködések megszervezését, amelyek a magas természeti 

értékű területek és a kapcsolódó térség területhasználati-fenntarthatósági problémáinak 

együttes megoldását célozzák integrált megközelítésben
14

. 

  

                                                 
14

 A prioritástengely fejlesztései a bevezetőben leírt okok (országos hatókör, régóhatárokon átnyúló jelleg, 

több régiótípust érintő beavatkozások) miatt ugyan mind a két régiótípust érintik, ám más operatív 

program, vagy régiókategória forrásait nem veszik igénybe a konvergencia régiókra allokált forráso-

kon túl. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (prioritási tengely 4): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 6. 

e): A biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és -helyreállítás és 

az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld inf-

rastruktúrákat is  

 

1. Specifikus célkitűzés: A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és 

területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása. A célkitűzés kereté-

ben megvalósítandó fejlesztések a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a 

közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szüksé-

ges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák.   

 

2. Specifikus célkitűzés: A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek 

javítása. A célkitűzés keretében tervezett fejlesztések a fajok és élőhely típusok termé-

szetvédelmi helyzetének javításához és a hosszú távú megőrzésükhöz szükséges kezelés 

infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítását célozzák.  

 

3. Specifikus célkitűzés: A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása. A célkitűzés 

keretében a közösségi jelentőségű természetvédelmi értékekkel és a Natura 2000 terüle-

tekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás eszközrendszerének egy-

séges szemléletben történő kialakítása a cél.  

A fejlesztések eredményeként a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű értékek helyzete 

hosszabb távon javul; az ehhez szükséges feltételek a hazai Natura 2000 hálózat, ill. a 

védett természeti területeink jelentős részén biztosítottak lesznek. Ezek mellett a termé-

szetes élőhelyek „feldaraboltsága” (fragmentációja) csökken, a hazai Natura 2000 hálózat 

ökológiai koherenciája, valamint a vonalas létesítmények fragmentációs hatásai által leg-

inkább érintett fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete javul. 

A beavatkozások eredményeként az aktív természetvédelmi kezeléstől függő védett és 

Natura 2000 területek kezeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítottak 

lesznek az állami tulajdonú, és a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő 

védett, illetve Natura 2000 területek döntő részén. A monitorozó mintavételi protokollal 

és a monitorozásukhoz szükséges infrastrukturális, technikai háttérrel rendelkező fajok és 

élőhelyek száma emelkedik, így tagállami jelentéstételi kötelezettségünket ezen elemek 

esetében is az előírásnak megfelelő adatokra tudjuk alapozni. További elvárt eredmény, 

hogy a hazai Natura 2000 területek döntő részén álljon rendelkezésre a tájékoztatást és 

bemutatást szolgáló alapinfrastruktúra (hatósági táblák, információs pontok és bemutató 

helyek), és ezáltal a hazai Natura 2000 hálózat ismertsége mérhető mértékben javuljon.  

  



 

66 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

34. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis-

érték 
Bázisév 

Célérték 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

S1 

Jobb védettségi 

helyzetű élőhelyek 

területe 

ha 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

VM  évente 

S2 

A kezeléshez szük-

séges infrastruktú-

rával rendelkező 

állami tulajdonú és a 

nemzeti park igaz-

gatóságok vagyon-

kezelésében lévő 

Natura 2000 gyepte-

rületek kiterjedése 

ha 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

VM  évente 

S3 

A Natura 2000 fo-

galmát ismerő ál-

lampolgárok aránya 

% 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

9 2010 

a terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

közvé-

lemény-

kutatás 

évente 

 

2.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-

védelmi helyzetének és állapotának javítása: 

A speciális célkitűzés keretében az alábbi intézkedések valósulnak meg: 

Élőhely-fejlesztés védett és Natura 2000 területeken: a védett, illetve közösségi jelentő-

ségű fajok vagy élőhely típusok természetvédelmi helyzetének, valamint a védett termé-

szeti területek vagy Natura 2000 területek állapotának javítására irányuló beavatkozások 

(idegenhonos inváziós fajok visszaszorítása, szukcessziós folyamatok szabályozása, le-

romlott állapotú vagy erősen átalakított élőhelyek rehabilitációja, rekonstrukciója, új élő-

helyek kialakítása, a vízháztartás, illetve a vízminőség javítását célzó beavatkozások, 

vízfolyások medermorfológiai és vízfolyás-dinamikai viszonyainak helyreállítása, vadfa-

jok kártételének megelőzéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása). 

Az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok erősítése: természetes élőhelyek feldarabolt-

ságának (fragmentációjának) csökkentését és az élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok 
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erősítését szolgáló táji léptékű élőhely-fejlesztési programok, a védett, ill. közösségi je-

lentőségű fajok szabad mozgását szolgáló infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, vonalas 

létesítmények természetkárosító, tájromboló, és a fajok vándorlását akadályozó hatásá-

nak mérséklése 

Célzott faj-megőrzési beavatkozások: a közösségi jelentőségű, ill. védett fajok eredeti 

élőhelyen kívüli (ex-situ) megőrzéséhez, a fajmegőrzési programok akciótervének végre-

hajtásához szükséges eszközrendszer kialakítása, fejlesztése, egyes fajok eredeti élőhe-

lyen történő megőrzését szolgáló speciális élőhely-fejlesztési beavatkozások (pl. barlan-

gok és mesterséges üregek denevér-barát lezárása, odú-kihelyezés, épületek denevérbarát 

átalakítása stb.) 

Élettelen természeti értékek megőrzése: védett földtudományi értékek és területek (bar-

langok, mesterséges üregek, földtani alapszelvények, ásvány- és ősmaradvány-

lelőhelyek) továbbá a kunhalmok, földvárak és fülkés sziklák, valamint ezek természeti 

környezetének rekonstrukciója, ahol releváns a kulturális örökségvédelmi szempontok 

érvényesítésével; 

Főbb célcsoportok: helyi közösségek, helyi ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállal-

kozások és más gazdasági szereplők, a tágabb térség lakossága, az érintett térségbe láto-

gató turisták, kutatók stb.; tágabb értelemben az Európai Unió és Magyarország polgárai. 

 Specifikus célterület: Natura 2000 területek, illetve a közösségi jelentőségű természeti 

értékek megőrzésében fontos szerepet játszó hazai jogszabály által védett természeti terü-

letek, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat egyes nem védett és nem Natura 2000 terü-

letei. 

Kedvezményezettek típusai: jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő 

 

2. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

A speciális célkitűzés keretében az alábbi intézkedések valósulnak meg: 

Védett, ill. Natura 2000 területek közvetlen természetvédelmi kezeléséhez szükséges inf-

rastrukturális háttér fejlesztése: a természetvédelmi rendeltetésű területek mezőgazdasá-

gi módszerekkel fenntartott élőhelyeinek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infra-

strukturális háttér fejlesztése (a kezeléshez szükséges gépek és eszközök beszerzése, a 

kezeléshez szükséges állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra kialakítása, fej-

lesztése); természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő” művelési ágú területek termé-

szetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközrendszer fejlesztése (a természetvédelmi ren-

deltetéshez igazodó célzott kezelések speciális eszközeinek és gépeinek beszerzése). 

A monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése: közösségi jelentőségű fajok és élő-

hely-típusok, valamint az azokat veszélyeztető tényezők monitorozásához szükséges esz-

közök beszerzése, 
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A természetvédelmi őrszolgálat eszköz-ellátottságának javítása: informatikai eszközök, 

mobiltelefon, távcső, digitális fényképezőgép, egyenruha, önvédelmi eszközök beszerzé-

se, elöregedett terepjáró gépkocsik cseréje. 

Főbb célcsoportok: helyi közösségek, helyi ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállal-

kozások és más gazdasági szereplők, a tágabb térség lakossága, az érintett térségbe láto-

gató turisták, kutatók stb.; tágabb értelemben az Európai Unió és Magyarország polgárai. 

Specifikus célterület: az állami tulajdonban, illetve állami szervezetek vagyonkezelésé-

ben lévő védett természeti és Natura 2000. 

Kedvezményezettek típusai: jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő. 

 

3. A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismert-

ségének és társadalmi elfogadottságának javítása 

A speciális célkitűzés keretében az alábbi intézkedések valósulnak meg: 

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges 

infrastrukturális háttér kialakítása: egységes megjelenésű hatósági és tájékoztató táblák 

kihelyezése, információs pontok kialakítása, tematikus bemutató-helyek hálózatának ki-

építése egy-egy tájegységben, egyes közösségi jelentőségű, ill. védett fajok megőrzésé-

hez kapcsolódó célzott szemléletformálási tevékenységekhez szükséges infrastrukturális 

háttér kialakítása. 

Célzott szemléletformálási tevékenységek: a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemlé-

letben történő bemutatásához, valamint egyes közösségi jelentőségű és védett fajok meg-

őrzéséhez, illetve a Natura 2000 területek fenntartását biztosító tájgazdálkodási mintate-

rületek bemutatásához kapcsolódó. szemléletformálási akciók (kapcsolódva az előző pont 

infrastrukturális fejlesztéseihez): szemináriumok, rendezvények, kiadványok szervezése 

stb.  

Főbb célcsoportok: helyi közösségek, helyi ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállal-

kozások és más gazdasági szereplők, a tágabb térség lakossága, az érintett térségbe láto-

gató turisták, kutatók stb.; tágabb értelemben az Európai Unió és Magyarország polgárai. 

 Specifikus célterület: Natura 2000 területek. 

Kedvezményezettek típusai: jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő. 

2.4.2.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak 

az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szer-

vezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költ-

séghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzá-

járulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilal-
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mának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez 

(belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

 

2.4.2.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. 

2.4.2.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.4.2.4. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv)) 

35. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azonosí-

tó 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

Célérték 

(2022)
15

 

Adat-

forrás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

releváns 

Élőhely-rehabilitáció, 

vagy rekonstrukció által 

érintett terület kiterjedé-

se 

ha ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

60. 000 EMIR évente 

nem 

releváns 

A természetvédelmi 

kezelés infrastrukturális 

hátterének fejlesztésével 

érintett védett és Natura 

2000 területek kiterjedé-

se 

ha ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

6.000 EMIR évente 

nem 

releváns 

Natura 2000 területek 

bemutatását célzó szem-

léletformáló kampányok 

száma 

db ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

a tervezés ké-

sőbbi szakaszá-

ban kerül kitöl-

tésre 

EMIR évente 

2.4.3. Külön rendelkezések az ESZA
16

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva): társadalmi 

                                                 
15

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 

16
  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA hozzájárulása az 1-7 tematikus 

célokhoz
17

.  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.4.4. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v) 

A prioritástengellyel szembeni legfőbb elvárás, hogy járuljon hozzá EU Biológiai Sokfé-

leség Stratégia 1. és 2. céljának hazai teljesítéséhez, azaz a közösségi jelentőségű termé-

szeti értékek természetvédelmi helyzetének javításához és a degradált ökoszisztémák 

helyreállításához. Ennek megfelelően a prioritástengely forrásainak döntő többsége – 

több mint 60%-a – az 1. specifikus cél intézkedéseinek megvalósítását fogja támogatni, 

így a teljesítménykeret indikátoraként e specifikus cél indikátorának alkalmazása indo-

kolt. 

36. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indi-

kátor 

Mérték-

egység, ahol 

értelmezhe-

tő 

Alap 

Ré-

gió-

kate-

gória 

Mérföld-

kő 2018-

ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Indikátor 

reprezenta-

tivitásának 

magyaráza-

ta, ahol 

releváns 

(A tervezés ké-

sőbbi fázisában 

definiálandó) 

pénzügyi indiká-

tor 

(A tervezés 

későbbi 

fázisában 

definiálandó) 

mértékegy-

ség 

ERFA 

fejlet-

tebb, 

ke-

vésbé 

fejlett 

A terve-

zés ké-

sőbbi 

szakaszá-

ban kerül 

kitöltésre 

A tervezés 

későbbi 

szakaszá-

ban kerül 

kitöltésre 

EMIR - 

Élőhely-

rehabilitáció, 

vagy rekonstruk-

ció által érintett 

terület kiterjedé-

se 

ha ERFA 

fejlet-

tebb, 

ke-

vésbé 

fejlett 

20.000 60.000 EMIR - 

 

2.4.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

37-42. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

                                                 
17

 Amint a Közös rendelkezések (CPR) 9 cikkely (1)-(7) ben található  
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2.4.6. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

A prioritástengely keretében önálló technikai segítségnyújtás felhasználását nem tervez-

zük.  
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2.5. PRIORITÁSI TENGELY 5: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA 

2.5.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi 

alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-

Magyarország régiót és a legkevésbé fejlett régiókat is lefedi. 

2.5.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

1. Specifikus célkitűzés: A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése 

Célunk a Nemzeti Reform Programban 2020-ig kitűzött 14,65%-os megújuló részarány 

elérésének elősegítése, az ország fosszilis energiahordozó felhasználásának csökkentése, 

valamint a klímavédelemhez való hozzájárulás. 

A specifikus célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések által elvárt eredmény a megújuló 

energiaforrások termelésének növelése és a nagyobb mértékű hálózatra történő integrálá-

suk megteremtése. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazásának köszönhetően 

csökken az ország szén-dioxid kibocsátása, energiaimport-függősége és a környezetterhe-

lése, mérséklődnek a felhasználók energiaköltségei, valamint – különösen a biomassza 

esetében – bővül a vidéki foglalkoztatás. A demonstrációs projektek megvalósításának 

ösztönzésével lehetőség nyílik a Horizon 2020 kutatási keretprogramon belül kifejlesztett 

technológiák piacra lépését is elősegíteni, a jól kiválasztott pilot projektek ezen felül ma-

gukkal vonhatnak további iparfejlesztési tevékenységet is, így munkahelyeket és magas 

hozzáadott értéket teremtve. 

A beruházási prioritás keretén belül tervezett fejlesztések a jelen prioritási tengely által 

nyújtott vissza nem térítendő támogatások és a 6. prioritási tengely pénzügyi konstrukciói 

kombinációjával kerülnek ösztönzésre. A tervezett beruházások eredményeképpen 2022-

re várhatóan 3084 GWh-ra emelkedik a megújuló alapú villamos energia termelés a 

2012. évi 2646 GWh-hoz képest. A zöldáram-termelésben megvalósuló növekmény leg-

nagyobb részét, több mint 60 %-át várhatóan a biomassza, biogáz alapú termelés teszi 

majd ki.  

Az NCsT-ben kitűzött, a teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os 

megújuló részarány elérését a KEHOP-ban rendelkezésre álló források mellett egyéb 

finanszírozási ösztönzők is elősegítik, például a kötelező átvételi rendszer nyújtotta tá-

mogatás, vagy a GINOP-ban, TOP-ban, VEKOP-ban e célra fordítandó támogatások.  

Ezen ösztönzők kombinációjának köszönhetően 2022-re összesen 4500 GWh/év zöld-

áram termelés elérése várható. 
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43. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azo-

nosító 

(speci-

fikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték
18

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

S1 

A megújuló 

energiaforrás

ból előállított 

villamos 

energia 

termelés 

GWh/év 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

2646  2012 3084 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

2.5.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

A megújuló energiaforrások növelésére Magyarország a számottevő környezetvédelmi és 

klímavédelmi hasznok mellett, mint a gazdasági fejlődés egyik kitörési pontjára is tekint. 

Ezért alkalmazásuk ösztönzésére a KEHOP mellett további Operatív Programokon belül 

is hangsúlyt kíván fektetni. Ennek megfelelően az Operatív Programok közötti lehatáro-

lások eredményeképpen az energetika területét érintő K+F+I tevékenységek, valamint a 

vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései, illetve a termelési, technológiai folyama-

tok energiaellátását biztosító megújuló alapú energiafelhasználás a GINOP-on belül ke-

rülnek támogatásra. Ezen felül az integrált fejlesztések elősegítését célozva az önkor-

mányzatok épületenergetikai és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beru-

házásainak ösztönzésére (a távhőrendszerek fejlesztéseitől eltekintve) a TOP-on, illetve a 

VEKOP-on belül nyílik lehetőség. 

Tekintettel arra, hogy az épületekbe épített, annak energiaellátását biztosító megújuló 

energiaforrások alkalmazását, valamint a távhőrendszerek megújuló alapra helyezését 

„az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiahatékony-

ság és a megújuló energiaforrások támogatása” beruházási prioritás támogatja, jelen 

beruházás prioritás keretében a következő műveletek támogatását tervezzük: 

 

1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöld-

áram-termelés 

Az intézkedés keretében olyan erőművek létesítésének ösztönzése a cél, amelyek a meg-

újuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamos energiát közvetlenül a hálózat-

ba táplálják. Az előállított energia származhat olyan energia előállító erőműegységből, 

                                                 
18

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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amely csak villamos energiát állít elő, illetve olyan erőműből is, amely a megújuló villa-

mos energia mellett hőt is előállít. Az energiahatékonyság növelése érdekében a projek-

tek kiválasztása során célszerű ezen kapcsoltan termelő erőműegységeket előnyben ré-

szesíteni. 

Az intézkedés keretében a következő megújuló technológiák támogatása tervezett: 

Biomassza hasznosítása: a biomassza villamos energiatermelésre irányuló hasznosítása 

során elsődleges szempont, hogy a nagy erőműi kapacitások helyett a kis-közepes kapa-

citású, térségfejlesztő hatással rendelkező, lokális rendszerek kerüljenek támogatásra, 

elősegítve egyúttal a kistérségen belüli kohéziót és gazdasági együttműködést. 

Biogáz termelés és felhasználás: a jelenleg rendelkezésre álló elsődleges anyagok (bioló-

giailag lebomló háztartási hulladék, szennyvíziszap, állati trágya stb.) energetikai hasz-

nosítása biogáz-előállítással villamos energia-termelés céljára. A biogáz-előállítás a ter-

melési hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek, egyéb szerves anyagok kezelésével 

hozzájárul a környezetvédelmi célok teljesítéséhez. A szerves hulladékok energetikai 

hasznosítása csökkenti a metánszivárgást, így fontos klímavédelmi eszköz is. A szenny-

víz-alapú biogáz termelés ösztönzése esetén az 5. prioritási tengely célja a szabályozható 

energiatermelő berendezések beszerzésének támogatása (gázmotor, hálózati csatlakozás, 

szabályozás, illetve tisztítás, komprimálás), szennyvíz-kezelő berendezések beszerzésére 

(fermentorok, szubsztrátum tárolók) a 2. prioritási tengely nyújt lehetőséget. 

Geotermikus energia alkalmazása: tekintettel Magyarország kiemelkedő geotermikus 

gradiensére a geotermikus energia felhasználása fontos szerepet fog betölteni a hőenergia 

előállításában (távfűtés, közintézmények, lakóépületek fűtése, meleg víz előállítása) a 

következő időszakban is. Ezen felül a közvetlen hőhasznosítás mellett várhatóan 2020-ig 

elkezdődik a geotermikus ásványkincs villamos energia-termelésre történő alkalmazása 

is. 

Napenergia hasznosítása: a napenergia villamos energia-termelés célú hasznosításának 

(napelemek telepítése) támogatása. A fotovoltaikus rendszerek (PV) tekintetében a tech-

nológiai fejlődésnek köszönhetően a fajlagos PV árak (€/kW) fokozatosan csökkenő ten-

denciát mutatnak. A nagyobb PV alkalmazásokat a technológiai „lock-in” elkerülése cél-

jából fokozatosan tervezzük támogatni a technológiai fejlődés ütemének megfelelően. 

Hulladékok energetikai hasznosítása: villamos energia előállítása az anyagában gazdasá-

gosan nem hasznosítható hulladékok különböző fizikai és kémiai folyamatok segítségé-

vel történő hasznosítása útján. Különös tekintettel arra, hogy ezen hulladékok energetikai 

hasznosítása a lerakásnál kisebb környezetterheléssel jár. Így a hulladékok energetikai 

hasznosítása egyszerre szolgál energetikai és környezetvédelmi célokat. 

Vízenergia hasznosítása: a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat figye-

lembe véve elsősorban a kisebb folyók szabályozhatóságában fontos szerepet betöltő, 

már meglévő duzzasztókban beépíthető, 10 MWe alatti teljesítményű törpe vízerőművek, 
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valamint a folyómedrekbe telepített 100-500 kWe teljesítményű ún. áramlásos és úszta-

tott turbinák létesítésének, illetve a meglévő vízerőművek hatékonyságnövelésének ösz-

tönzése a cél. 

Főbb célcsoportok: az energia szektor szereplői. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok, mint megújuló energiát előállító erő-

műveket létesítők. 

 

2. A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló 

rendszerek létesítése 

A magyar villamos energia-rendszer rugalmatlan, korlátozottan képes befogadni a nem 

szabályozható, időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat. Ezért azok elterjesztéséhez 

indokolt a hálózat szabályozásához hozzájáruló villamos energia-tároló rendszerek támo-

gatása. Az intézkedés olyan, a villamos energia-rendszerhez csatlakoztatott ipari méretű 

és kisebb méretű energiatárolók kiépítésének támogatásához való hozzájárulást jelenti, 

amelyek az alacsony villamos energia-terhelésű időszakokban termelt villamos energia-

felesleg átmeneti tárolását, ezt követően pedig annak a villamos energia-rendszerbe tör-

ténő visszatáplálását teszik lehetővé, elősegítve a villamos energia-ellátás stabilitásának 

megőrzését a kereslet megnövekedésekor. 

Ezen felül az intézkedés keretén belül a lakossági előállítású villamos energia szabályo-

zott hálózati betáplálását biztosító szabályozó egységek (szoftver, akkumulátor, intelli-

gens mérő) beszerzésére nyílik lehetőség. 

Főbb célcsoportok: megújuló energiaforrásból termelő erőműegységek. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: a villamos energia-termelői engedélyesek, különösen a meg-

újuló energiaforrás-alapú villamos energia-termelői egységek a saját termelésük kiegyen-

lítésére, az átviteli rendszerirányító, az elosztói rendszerüzemeltetők, villamos energia-

kereskedők. 
 

3. Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek  

Az energiaszektor EU szintű dekarbonizácójához elengedhetetlen fontosságú az egyes 

technológiák kutatásának és fejlesztésének a támogatása, a technológiai innováció. Az 

energetika területén megvalósuló K+F+I támogatására a GINOP-on belül nyílik lehető-

ség. A kutatás-fejlesztési fázison túl, a szélesebb körű alkalmazás elterjesztéséhez szük-

séges, az ipari léptékű bevezetés előtt álló, újonnan kifejlesztett technológiák demonstrá-

ciós (minta) léptékű megépítésének és tesztelésének ösztönzése. Ennek részeként támo-

gatni tervezzük azon fejlesztéseket, ahol a prototípus már elérhető, de Magyarországon, 

illetve az Európai Unióban még nincs elérhető, üzemi méretű referencia az adott techno-

lógiából. Tipikusan ilyen technológiák a második és harmadik generációs 
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bioüzemanyagok. Annak érdekében, hogy minél több és minél szélesebb körű demonst-

rációs projekt valósulhasson meg indokolt, hogy adott termelési módozat, típus esetében 

csak egy projekt kerüljön támogatásra.  

Főbb célcsoportok: gazdasági társaságok. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok. 

 

4. Projekt-előkészítés 

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniós forrá-

sok társfinanszírozásával megvalósítandó megújuló energetikai projektek előkészítéséhez 

támogatást nyújtson, hozzájárulva az eredményes projekt implementációhoz és a rendel-

kezésre álló források hatékony felhasználásához. Ennek során a támogatandó műveletek 

kiterjednek a műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészítésére, gazdasági és 

környezeti hatásvizsgálatok összeállítására, valamint az engedélyeztetéssel kapcsolatos 

eljárások elvégzésére. Ezen felül az intézkedés további célkitűzése, hogy a 2014-2020-as 

időszakot követő költségvetési ciklus programozásának hatékony előkészítéséhez is hoz-

zájáruljon. 

Főbb célcsoportok: gazdasági társaságok. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok. 

2.5.3.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fej-

lődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

Annak érdekében, hogy az energia- és klímapolitika terén 2020-ig kijelölt EU és hazai 

célkitűzések a legeredményesebben teljesülhessenek, az egyes műveletek kiválasztása a 

meglévő energetikai és klímapolitikai stratégiai dokumentumokban leírt intézkedési-

rendszerrel összhangban kell, hogy történjen. Ennek során olyan beruházások támogatása 

preferált, amelyek a legnagyobb mértékű fosszilis energiahordozó kiváltást és szén-

dioxid kibocsátás csökkenést eredményezik. 

A természeti erőforrásokkal történő felelős gazdálkodás és a fenntarthatóság szempontja-

inak érvényesítése kiemelt fontosságú. Ezért elsődleges cél olyan, fejlesztések támogatá-
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sa, amelyek a helyi erőforrásokhoz és igényekhez jobban alkalmazkodó lokális jellegű, 

decentralizált kis- és közepes termelőegységek létesítésére, valamint a magasabb hatás-

fokon történő energia-előállításra irányulnak. Különösen fontos az energetikai célú bio-

massza termelés és élelmiszerellátás egyensúlyban tartása, valamint természeti értékek 

megőrzése a támogatandó műveletek kiválasztása során. A fenntarthatóság és az energia-

hatékonyság növelésének céljából preferált a megújuló alapú kapcsolt hő- és villamos 

energia-termelés támogatása. 

A támogatási intenzitások meghatározása során figyelembe kell venni az adott technoló-

gia piaci érettségét. 

Ezen felül szem előtt kell tartani, hogy a magyar villamos energia-rendszer csak korláto-

zottan tudja befogadni a nem szabályozhatóan előállított (időjárásfüggő) villamos energi-

át, ezért célszerű a megújuló alapú villamos energia-termelés támogatását a kapcsolódó 

hálózatfejlesztésekkel és tározókapacitás növelésekkel összehangolni.  

2.5.3.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósulását kombináltan, a 6. 

prioritási tengely által nyújtott, strukturált pénzügyi termékek (kamattámogatás, garan-

ciatermék, tőkealap) bevonásával kívánjuk ösztönözni.  

2.5.3.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 
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2.5.3.4. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

44. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azono-

sító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Célérték 

(2022)
19

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakori-

ság 

nem 

rele-

váns 

A megvalósult 

megújuló 

energia 

fejlesztési 

projektek száma 

db KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

45 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Új beépített 

megújuló 

energia 

kapacitás 

MW KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

33,5 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Új beépített 

tároló kapcitás 
MWh KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

95 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Az ÜHG 

kibocsátás 

becsült 

csökkenése CO2 

egyenértéken 

kt/év KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

214 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2 (prioritási tengely 5): KA rendelet-tervezet 3. cikk a) 

iii.: Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiaha-

tékonyság és a megújuló energia támogatása 

2.5.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

2. Specifikus célkitűzés: Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése 

Az ellátásbiztonság, versenyképesség, fenntarthatóság szempontrendszerét előtérbe he-

lyezve célunk, hogy a Nemzeti Reform Programban kitűzött 10 százalékos teljes energia-

megtakarítás eléréséhez hozzájáruljunk. 

                                                 
19

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
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3. Specifikus célkitűzés: Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási 

programok megvalósításán keresztül 

Célunk, hogy az energiafogyasztási szokásaink megváltoztatását, klímatudatosságunk 

felébresztését célzó intézkedések révén előmozdítsuk a fenntartható fejlődés elérését. 

 

A specifikus célok eléréshez kapcsolódó tervezett programok kiemelkedő szerepet tölte-

nek be a fosszilis energiahordozóktól való függés leküzdésében, az ellátásbiztonság nö-

velésében és klímavédelmi, környezetvédelmi célkitűzések elérésében. A lakóépületek és 

a középületek energiahatékonyságának javításán át csökken a háztartások rezsiköltsége 

és a közfeladat-ellátás energia-fogyasztása. A beavatkozások elengedhetetlenek a 

2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítésé-

hez. Járulékos hatásként javul Magyarország külkereskedelmi mérlege, valamint az ener-

giahatékonysági beruházások megrendelést biztosítanak az építőiparnak és a gépiparnak. 

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításának ösztönzése a 6. prio-

ritási tengely pénzügyi eszközinek kombinálásával történik. 

A tervezett fejlesztések eredményeképpen 2020-ig várhatóan X
20

 PJ/év primer energiafo-

gyasztás megtakarítás érhető el, hozzájárulva a Nemzeti Reform Programban előirányzott 

10%-os energia-megtakarítás eléréséhez. A primer energiafogyasztás csökkenésének 

mértéke ágazati szinten a következők szerint prognosztizálható: a legjelentősebb csökke-

nés várhatóan a legnagyobb energia-megtakarítási potenciállal rendelkező épületszektor-

ban könyvelhető el. Az épületek energetikai korszerűsítésének és új, energiahatékony 

épületek építésének köszönhetően X
29

 PJ/év csökkenés prognosztizálható. A 

távhőrendszerek energiahatékony fejlesztéseinek eredményeként 3 PJ/év csökkenés irá-

nyozható elő, további KEHOP-on belül megvalósuló energiahatékonysági beruházások 

során pedig 0,2 PJ/év csökkenésre számíthatunk.  

Az infrastrukturális létesítményekben installált alkalmazások lévén 34,23 PJ/évvel nö-

vekszik a megújuló energiaforrások bruttó végső felhasználása 2022-ig. Az épületekhez 

kapcsolódó megújuló energiafelhasználás tekintetében pedig 19,6 PJ/év növekmény el-

érése várható. 

Az energia- és klímatudatos attitűd kialakítására és terjesztésére irányuló szemléletformá-

lási programok megvalósítása során elvárt eredmény, hogy az energia-megtakarítás növe-

lésére irányuló törekvésük minél több célcsoportot érjen el és minél hosszabb távon fejtse 

ki hatását, hiszen a legjelentősebb célcsoport, akinek az értékrendjét valóban eredménye-

sen lehet alakítani a későbbiekben, 10-20 éves távlatban válik jelentősebb energia fo-

gyasztóvá, tudatos fogyasztói döntéseik akkor bírnak majd nagyobb erővel. 

                                                 
20

 A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
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45. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azono-

sító 

(speci-

fikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

rele-

váns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célér-

ték
21

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

S2 

A fejlesztések 

eredményeként 

megtakarított 

energia mennyi-

sége 

PJ/év 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

A terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltés-

re
22

 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

2.5.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatására a 

GINOP, az önkormányzatok energetikai korszerűsítésére (kivéve a közvilágítás energia-

hatékony korszerűsítését) a TOP, illetve a VEKOP forrásai nyújtanak lehetőséget a beru-

házási prioritáshoz kapcsolódóan a következő intézkedések támogatása tervezett. 

 

5. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkal-

mazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épüle-

tek létesítése  

Figyelembe véve az épületszektorban rejlő kiemelkedő energia-megtakarítási potenciált 

és az operatív programok közötti lehatárolásokat az intézkedés keretében a lakóépületek, 

az állami tulajdonú központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló középületek, 

valamint a nonprofit szektor és közszolgáltatók közfeladat-ellátásra használt épületeinek 

energiahatékonysági, illetve megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerű-

sítéseit tervezzük támogatni. 

E tekintetben a támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai 

adottságainak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkal-

mazását (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus ener-

gia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati 

                                                 
21

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
22

 A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
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melegvíz-rendszereinek korszerűsítését, illetve az épületeken belül világítási rendszerek 

korszerűsítését. 

Ezen felül az intézkedés keretén belül támogatni tervezzük az új, közel zéró emissziójú 

épületek létesítését is. Ez esetben a kötelező energiahatékonysági követelményeken túl-

mutató fejlesztések kerülnének támogatásra, amelynek során a támogatás alapjául a közel 

nulla szén-dioxid kibocsátású épület építéséhez szükséges beruházások és az energiaha-

tékonysági jogszabályi követelményeknek megfeleléshez szükséges beruházások külön-

bözete szolgálna. Az új, közel nulla kibocsátású épületek létesítése a megújuló energia-

források alkalmazásához is hozzájárul. 

Az épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási programok részletes kidol-

gozása a 2013. év végén elkészülő Nemzeti Épületenergetika Stratégia cél- és eszköz-

rendszerén fog alapulni. 

Főbb célcsoportok: lakosság, állami közintézmények, nonprofit szektor (kivéve önkor-

mányzat), valamint a közfeladatot ellátó, állami tulajdonú gazdasági társaságok. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: lakosság, központi költségvetési szervek, nonprofit szektor 

(kivéve önkormányzat), közszolgáltatást végző gazdasági társaságok. 

 

6. Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezé-

se 

Kiemelt intézkedésként jelennek meg az energiahatékonysági fejlesztések között a ma-

gyarországi távhőrendszerek megújuló energiaforrások használatával kombinált, komp-

lex, primer és szekunder oldali energetikai korszerűsítései. 

Ennek során többek között tervezett az új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő 

létesítmények kialakításának, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek kiváltásá-

nak és megújuló alapra helyezésének, valamint az új termelő egységek távhőrendszerre 

történő integrálásának az ösztönzése.  

A hálózati veszteségek csökkentésére irányuló fejlesztések támogatása során az elosztó-

rendszerek, hálózatok korszerűsítése, hőközpontok felújítása, szabályozórendszerek be-

építése, új fogyasztók bekapcsolása, valamint új gerincvezetékek kiépítése kiemelt fon-

tosságú. Ezen felül hangsúlyt fektetünk az egymástól elkülönült távhő elosztói rendsze-

rek hatásfoknövelő összekapcsolására is. 

A fenti beavatkozások mindegyike közvetlenül, illetve közvetve fokozza az energiahaté-

konyságot, csökkenti a CO2 kibocsátást. A projekt megvalósítása jelentősen hozzájárul a 

távhőellátás versenyképességének javításához, a távhő rezsidíjak emelkedésének féken 

tartásához. 

Főbb célcsoportok: a távhőszektor szereplői. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 
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Kedvezményezettek típusai: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerin-

ti távhő-szolgáltatók, valamint a távhőtermelési célú gazdasági társaságok. 

 

7. Közvilágítás korszerűsítése: 

Az intézkedés célja a közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése a lámpatestek, 

fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek fel-

újítása, vagy cseréje útján. 

Főbb célcsoportok: a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbí-

zott szereplők. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok. 

 

8. Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-ellátásban 

Az épületenergetikai programokon belül a közszféra részére az energiahatékonyság növe-

lését a konkrét beruházások mellett, olyan „soft” típusú energiagazdálkodási eszközök 

elterjesztésén keresztül is ösztönözni kívánjuk, amelyek az energiafelhasználás nyomon 

követésével (monitoringjával), folyamatos szabályozásával csökkentik az energiafo-

gyasztást. Az intézkedésen belül a támogatható tevékenységek köre magában foglalja 

azon műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó-berendezések), valamint ezek 

alkalmazásához szükséges oktatást, képzést, betanítást és a környezeti minőségbiztosítá-

sit. A nemzetközi tapasztalatok alapján az energiamenedzsment rendszerek alkalmazásá-

val akár 10-15%-os energia-megtakarítást is realizálni lehet a kiválasztott középületek-

ben. 

Főbb célcsoportok: az állami közfeladat-ellátásban résztvevők köre. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: központi költségvetési szervek. 

 

9. Szemléletformálási programok 

A tudatos energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló 

energiák alkalmazásának növelése érdekében széles körű energia- és klímatudatos 

szemlélet kialakítását célzó programok kijelölését és a szemléletformálási programokat 

megvalósító hazai szervezetek, intézmények támogatását tervezzük, hozzájárulva a 2013-

ban kidolgozásra kerülő, Szemléletformálási Cselekvési Terv céljaihoz.  

A szemléletformálás a kampány jellegű programokon kívül számos egyéb úton elérhető, 

ezért célunk az olyan kisebb, ill. nagyobb tömegeket, elsősorban a tanulókat és 

gyermekes családokat megmozdító programok támogatása, melyek felhívják a figyelmet 

az energia- és klímatudatos viselkedések előnyeire, illetve az elért közönség 

tájékozottságát növeli. A programok megvalósítása során különös hangsúlyt kell fektetni 

jó példák bemutatására, az egyéni cselekedetek jelentőségére, azok környezeti hatásaira. 
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Főbb célcsoportok: lakosság, civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, 

központi költségvetési szervek. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, 

központi költségvetési szervek. 

 

10. Projekt-előkészítés 

Az intézkedés elsődleges célja, hogy a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniós forrá-

sok társfinanszírozásával megvalósítandó energiahatékonysági projektek előkészítéséhez 

támogatást nyújtson, hozzájárulva az eredményes projekt implementációhoz és a rendel-

kezésre álló források hatékony felhasználásához. Ennek során a támogatandó műveletek 

kiterjednek a műszaki, tervezési, pályázati dokumentációk elkészítésére, gazdasági és 

környezeti hatásvizsgálatok összeállítására, valamint az engedélyeztetéssel kapcsolatos 

eljárások elvégzésére. Ezen felül az intézkedés további célkitűzése, hogy a 2014-2020-as 

időszakot követő költségvetési ciklus programozásának hatékony előkészítéséhez is hoz-

zájáruljon. 

Főbb célcsoportok: lakosság, önkormányzatok, központi költségvetési szervek, gazdasá-

gi társaságok, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat). 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: lakosság, önkormányzatok, központi költségvetési szervek 

gazdasági társaságok, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat). 

 

2.5.5.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlő-

déshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

Az operatív program különös hangsúlyt fektet azon fejlesztések támogatására, 

amelyekkel a legnagyobb energia-megtakarítás érhető el a végső energia-fogyasztáson 

belül és, amelyek a leghatékonyabb módon segítik elő a dekarbonizációs törekvések, 

valamint az EU 2020 stratégia klíma és energia céljainak megvalósulását. Az 

épületenergetika területén az egyes támogatandó műveletek kiválasztása a Nemzeti 

Épületenergetikai Stratégiában meghatározott irányvonalakhoz fog igazodni. Ennek 
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során javasolt a kombinált, megújuló energiaforrásokat alkalmazó és 

energiahatékonysági fejlesztéseket egyaránt vegyítő beruházásokra hangsúlyt fektetni. 

Ezen felül az egyes távhőrendszerek energiahatékonysági fejlesztését és megújuló alapra 

helyezését, célszerű a távhő ellátásban érintett épületállomány energetikai 

korszerűsítéseivel összehangolni. 

A költséghatékonyság elve az energiahatékonysági fejlesztések támogatása során is 

kiemelt szempontként jelenik meg. Alapvető követelmény, hogy az épületen végzett 

beavatkozásnak meg kell felelnie a 2010/31/EK irányelv szerinti költségoptimum 

minimumkövetelményeinek. A projektek kiválasztása során azonban előtérbe kell 

helyezni azon fejlesztéseket, amelyek a költségoptimalizált követelményszintet 

meghaladó energia-megtakarítást kívánnak elérni. 

További vezérelv a fogyasztók tájékozottságának növelése az energiahatékonysági és 

megújuló energetikai lehetőségek jelentősebb kihasználása, saját energiaellátásuk 

biztonságosabbá, komfortosabbá tétele érdekében. A klímatudatosságra való 

figyelemfelkeltés során hangsúlyos elemként kell megjelennie a kibocsátás szegényebb 

életmód előnyeinek vagy/és az annak hiányában bekövetkező károknak. Fontos, hogy 

olyan információk kerüljenek átadásra melyek kapcsán a célközönség érzi személyes 

érintettségét a klímaváltozás elleni küzdelemben. 

2.5.5.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Annak érdekében, hogy a beruházási prioritás keretében tervezett intézkedések esetében 

kitűzött célok a lehető legkisebb – de még szükséges mértékű – támogatási intenzitással 

kerüljenek ösztönzésre, a vissza nem térítendő támogatások mellett, egyéb kedvezményes 

pénzügyi eszközök alkalmazását is tervezzük a támogatási konstrukciók részletes kialakí-

tásakor. Ennek részeként a közfeladat-ellátás energiahatékonysági fejlesztései során is 

tervezzük az EPC finanszírozási konstrukciók kialakításához történő hozzájárulást. Ma-

gyarország a 2012/27/EK irányelv 18. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak mellett a 

KEHOP eszközeivel is törekedik a közszférában az EPC alkalmazásának elősegítésére. A 

lakóépületek- és a távhő energiahatékonysági korszerűsítését szintén kombináltan, a 6. 

prioritási tengely által nyújtott, strukturált pénzügyi termékek (kamattámogatás, garan-

ciatermék, kedvezményes hitel) bevonásával kívánjuk ösztönözni. 

2.5.5.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Budapest komplex távhőfejlesztése: a projekt célja Budapest távhőtermelő-

létesítményeinek az összekötése, az elosztóhálózat energiahatékonysági korszerűsítése, 

valamint a termelő létesítmények rekonstrukciója (felújítás, kiváltás, új létesítmények). 
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2.5.5.4. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

46. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

nosí-

tó 

Indikátor  
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

Célérték 

(2022)
23

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

A jobb energiafo-

gyasztási besorolással 

rendelkező háztartá-

sok száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
24

 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

A középületek elsőd-

leges energiafogyasz-

tásának csökkenése 

kWh/év KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
34

 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

nem 

rele-

váns 

Azon közintézmé-

nyek száma, ahol 

energiamenedzsment 

rendszerek kerültek 

bevezetésre 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

960 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Az üvegházhatást 

okozó gáz kibocsátás 

becsült csökkenése 

kt/év CO2 

egyenérték 
KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
34

 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

nem 

rele-

váns 

Energia- és klímatu-

datos szemléletet 

közvetítő programok 

száma 

db KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

15 EMIR évente 

 

  

                                                 
23

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
24

   A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
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BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 3 (prioritási tengely 5): KA rendelet-tervezet 3. cikk a) iv.: 

Intelligens alacsony és közepes feszültségű elosztórendszerek fejlesztése 

2.5.6. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

4. Specifikus célkitűzés: A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, 

energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására 

A megújulók nagyobb arányú befogadása, az energiahatékonyság és költséghatékonyság 

javítása érdekében a villamosenergetikai infrastruktúra fejlesztése megkülönböztetett 

figyelmet érdemel. Cél az innovatív intelligens mérési rendszerek, a fogyasztó-oldali 

válaszintézkedéseket lehetővé tévő rendszerek és az intelligens elosztó-hálózati egységek 

támogatása és terjesztése.  

Elvárt eredmény 410.000 db intelligens mérő rendszer telepítését, valamint 100 intelli-

gens hálózati körzet fejlesztését lehetővé tévő rendszer kiépítésének támogatása. Az in-

telligens mérési rendszerek kapcsán minimum 5%-os megatakarítás elérése a követel-

mény projektenként. 

Az okos mérés megvalósításával lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy optima-

lizálni tudják energiafogyasztásukat az éppen aktuális tarifák függvényében kihasználva 

a piaci verseny előnyeit. A fogyasztó oldali igények szabályozásában való közreműkö-

déssel cél a rendszer rugalmasságának növelése, csökkentve a tárolás iránti, valamint az 

erőművek visszaterhelése iránti igényt.  

A mérőrendszereknek elő kell segíteniük, hogy a fogyasztók saját energiafelhasználási 

szokásaikat jobban megismerve, költséghatékonyabban tervezhessék át rendszereiket. A 

fogyasztás mértékének lehetséges szabályozásán keresztül az okos mérőknek hozzá kell 

járulnia a védendő fogyasztók eladósodásának elkerüléséhez. Az intelligens méréshez 

szükséges eszközök hazai gyártása hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez is.  

Az intelligens hálózati körzetek támogatásával el kell érni a jobb rendszerszabályozható-

ságot, a rendszer-szintű tartalék igény növekedés mérséklődését, a csúcsterhelések elto-

lódásából fakadó primer energia felhasználás csökkenését és a decentralizált megújuló 

termelés és kapcsolt kiserőművek rendszerbe integrálhatóságának elősegítését.  

Az intelligens hálózatok elterjedésének hozzá kell járulnia az átviteli energia-

megtakarításokhoz és CO2-kibocsátás csökkenéshez. 
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47. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azonosító 

(specifikus 

cél) 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis-

érték 

Bá-

zisév 

Célérték 

(2022) 

Az 

adat 

forrása 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

S4 

Az intelligens 

hálózatokhoz 

kapcsolódó új 

fogyasztók száma 

fő 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

A ter-

vezés 

későbbi 

fázisá-

ban 

kerül 

kitöl-

tésre 

2012 6.700.000 MEKH évente 

 

2.5.7. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

11. Intelligens mérési (smart meter) rendszerek támogatása 

Az intézkedés célja olyan intelligens fogyasztásmérők felszerelésének a támogatása, me-

lyek a keresletoldali visszajelzések és más innovatív, intelligens szolgáltatások megjele-

nését is elősegíthetik. A mérők bevezetésének eredményeként cél a rendszerszabályozha-

tóság javítása, valamint, hogy a fogyasztás átterelhetővé váljon a csúcsidőszakból az ala-

csonyabb kereslettel jellemezhető időszakokra, ami egyrészt közvetlenül csökkentheti a 

fogyasztó költségeit az alacsonyabb árakon keresztül, másrészt elkerülhetővé válik a ru-

galmasság növelése érdekében szükséges pótlólagos termelési kapacitások egy részének 

megépítése, amely rendszerszinten szintén költségcsökkentő tényező.  

Főbb célcsoportok: a villamos energia-szektor szereplői. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: villamos energia-kereskedők, az elosztói rendszerüzemelte-

tők, a villamos energia-termelői engedélyesek, átviteli rendszerirányító. 

 

12. Fogyasztó-oldali válaszintézkedést (demand-response) lehetővé tévő rendsze-

rek kiépítése 

Az intézkedés a rendszer rugalmasságát növeli a fogyasztásnak a termeléshez való igazí-

tásával, a visszaterhelési kapacitás biztosításával. Ezért cél a keresletoldali válaszintéz-

kedéseket megvalósító rendszerek széleskörű elterjesztésének támogatása. A rendszer 

kialakításának alapfeltétele a kiépített intelligens mérési rendszerek és okos hálózatok. 

Az így keletkező potenciális visszaterhelési kapacitást a keresletoldali szolgáltató a rend-

szerszintű szolgáltatások piacán, a szervezett piacon (áramtőzsde) vagy a kereskedők 
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részére felkínálja és értékesíti. Az érintett fogyasztóknak a szolgáltató a visszaterhelésért, 

illetve a szerződésben megfogalmazottaktól függően a rendelkezésre állásért díjat fizet.  

Főbb célcsoportok: a villamos energia- és a távközlési szektor szereplői. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: villamos energia-kereskedők, az átviteli rendszerirányító, az 

elosztói rendszerüzemeltetők, a villamos energia-termelői engedélyesek, telekommuni-

kációs társaságok. 

 

13. Intelligens elosztó-hálózati (smart grid) körzetek kiépítésének támogatása  

Az intézkedés célja olyan villamos energia-hálózati egységek kiépítésének támogatása, 

amelyek lehetővé teszik az elosztott villamos energia-tárolásának, valamint a kis közös-

ségi villamos energia-termelés befogadásának bővítését. Az intelligens hálózati rendsze-

rek kiépítése a decentralizált energiatermelés elterjesztésének elengedhetetlen eszköze. A 

szabályozható fogyasztói transzformátor segítségével lehetővé válik a kisfeszültségű há-

lózat feszültségszabályozása, ezzel a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hálózat-

ra táplálása. 

A hatékony működés érdekében az intelligens hálózatok kiépítését az okos mérők 

bevezetésével összehangoltan kell megvalósítani, vagyis egy-egy transzformátor körzet 

teljes lefedése a cél. Ezzel lehetővé válik a nem technikai veszteségek kezelése, valamint 

a kisfeszültségű hálózat pontosabb mérési adatok alapján történő üzemirányítása, a 

fogyasztói paraméterek pontosabb betartása és a hálózatfejlesztési beruházások célzott 

felhasználása. 

Főbb célcsoportok: a villamos energia- és a távközlési szektor szereplői. 

Specifikus célterület: az akciók országos hatóköre miatt nem kerültek lehatárolásra. 

Kedvezményezettek típusai: villamos energia-kereskedők, az átviteli rendszerirányító, az 

elosztói rendszerüzemeltetők, a villamos energia-termelői engedélyesek, telekommuni-

kációs társaságok. 

2.5.7.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, 

amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak 

az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szer-

vezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költ-

séghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzá-

járulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilal-

mának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez 

(belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 
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Az intelligens hálózati intézkedéseknek (okos mérők, fogyasztó-oldali válaszintézkedé-

sek, intelligens hálózati rendszerek) az energiahatékonyságot, a fogyasztás rugalmasság 

tételét és a villamos energia-rendszer szabályozhatóságának növelését kell szolgálni. Az 

intelligens fogyasztásmérő rendszerek támogatásának mindezen túlmenően hozzá kell 

járulnia a háztartások energiafogyasztásának racionalizálásához is, és a fogyasztói tuda-

tosság növelésén keresztül is szolgálnia kell az energiahatékonysági célok megvalósulá-

sát. A fogyasztóoldali-intézkedéseket megvalósító rendszerek elterjesztésével olyan szol-

gáltatást kell lehetővé tenni, melynek során a keresletoldali szolgáltatóval (demand servi-

ce provider/aggregator) szerződéses kapcsolatban álló fogyasztók fogyasztását a szolgál-

tató előre meghatározott módon és időre csökkentheti, illetve megszakíthatja. 

2.5.7.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A lebonyolítás során pénzügyi eszköz önálló alkalmazását nem tervezzük. 

2.5.7.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.5.7.4. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

48. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

nosí-

tó 

Indikátor  

Mér-

ték-

egység 

Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Célérték 

(2022)
25

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

Fogyasztóoldali válasz-

intézkedést lehetővé 

tévő rendszerbe bevont 

fogyasztók összteljesít-

ménye 

MW KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

2.000  EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Üzembe helyezett, intel-

ligens fogyasztásmérők 

száma 

db KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

410.000  EMIR évente 

                                                 
25

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
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2.5.8. Külön rendelkezések az ESZA
26

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.5.9. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A prioritás tengely keretében megvalósuló fejlesztések elsődleges célja, hogy a megújuló 

energiaforrások alkalmazásán és az energiafelhasználás csökkentésén keresztül hozzájá-

ruljanak az ország üvegházhatású gáz kibocsátásának mérsékeléséhez. Ezért a prioritási 

tengely teljesítménykeretét legátfogóbban az ÜHG kibocsátás becsült csökkenésének 

mérésén keresztül lehet meghatározni. 

49. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indiká-

tor 

Mértékegység, 

ahol értelmez-

hető 

Alap 
Régióka-

tegória 

Mér-

földkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adat-

forrás 

Az indikátor 

reprezentati-

vitásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

(A tervezés későb-

bi fázisában defi-

niálandó) pénzügyi 

indikátor 

(A tervezés 

későbbi fázi-

sában definiá-

landó) mérték-

egység 

KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

A terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltésre 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

EMIR - 

Az üvegházhatást 

okozó gáz kibo-

csátás becsült 

csökkenése 

kt/év CO2 

egyenérték 
KA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

A terve-

zés ké-

sőbbi 

fázisában 

kerül 

kitöltés-

re
27

 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

- 

 

  

                                                 
26

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
27

 A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
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2.5.10. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

50-55. számú táblázatok:  

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

2.5.11. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

A prioritástengely keretében önálló technikai segítségnyújtás felhasználását nem tervez-

zük. 
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2.6. PRIORITÁSI TENGELY 6.:  AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG 

NÖVELÉSÉT ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

HASZNÁLATÁT ÖSZTÖNZŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

2.6.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát, vagy több mint egy tematikus célkitűzést, vagy több mint egy pénzügyi 

alapot tartalmaz [amennyiben releváns] 

A prioritási tengely a 4. tematikus célkitűzés alatt meghatározott beruházási prioritások 

megvalósulását kívánja elősegíteni pénzügyi eszközök alkalmazásával. A prioritási ten-

gely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül támogatásra és két régiókategóriát 

is lefed, a konvergencia régiók mellett ugyanis a 15%-os rugalmassági keret kihasználá-

sával a Közép-Magyarországi Régióban is tervezünk fejlesztéseket ösztönözni.  

A prioritási tengely Közép-Magyarországi Régióra vonatkozó kiterjesztésérének elsődle-

ges indoka, hogy a klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez 

szükséges fejlesztések kardinális részét képező épületenergetikai korszerűsítésekre vo-

natkozó igény jelentős hányada a Közép-Magyarországi Régióban jelentkezik. Annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre álló épületállomány korszerűsítésében rejlő energia-

megtakarítási potenciált a leghatékonyabb módon tudjuk kihasználni, elengedhetetlen, 

hogy a Közép-Magyarországi Régióban található épületek esetében is lehetőséget nyújt-

sunk kedvezményes pénzügyi eszközök igénybevételére az energiahatékonysági és a 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításának elősegí-

téséhez
28

. 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 1 (prioritási tengely 6): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 4. 

a): A megújuló energiaforrások előállításának és elosztásának támogatása 

2.6.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

 

1. Specifikus célkitűzés: A megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beru-

házások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése. Célunk a korlátozottan 

rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatások kedvezményes pénzügyi eszközök-

kel történő kiegészítése, annak érdekében, hogy egy hosszú távú és fenntartható finanszí-

                                                 
28

 A prioritástengely fejlesztései a bevezetőben leírt okok (országos hatókör, régóhatárokon átnyúló jelleg, 

több régiótípust érintő beavatkozások) miatt ugyan mind a két régiótípust érintik, ám más operatív 

program, vagy régiókategória forrásait nem veszik igénybe a konvergencia régiókra allokált forráso-

kon túl. 
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rozási struktúra teremtődjön meg a megújuló energetikai beruházások széleskörű ösztön-

zéséhez. 

A pénzügyi eszközök alkalmazásával elérni kívánt cél, hogy egységnyi támogatásból 

nagyságrendekkel több beruházás váljon megvalósíthatóvá, mint a pusztán vissza nem 

térítendő támogatásokkal történő ösztönzés esetén. 

A megújuló energiaforrások alkalmazásának növelésén keresztül csökken az ország szén-

dioxid kibocsátása, energiaimport-függősége és a környezetterhelése, mérséklődnek a 

felhasználók energiaköltségei, valamint – különösen a biomassza esetében – bővül a vi-

déki foglalkoztatás. A demonstrációs projektek megvalósításának ösztönzésével lehető-

ség nyílik a Horizon 2020 kutatási keretprogramon belül kifejlesztett technológiák piacra 

lépését is elősegíteni, a jól kiválasztott mintaprojektek ezen felül magukkal vonhatnak 

további iparfejlesztési tevékenységet is, így munkahelyeket és magas hozzáadott értéket 

teremtve. 

A beruházási prioritás keretén belül tervezett fejlesztések a fentiek alapján a jelen priori-

tási tengely által nyújtott pénzügyi eszközök és az 5. prioritási tengely vissza nem térí-

tendő támogatásainak kombinációjával kerülnek ösztönzésre. A beruházások eredménye-

képpen 2022-re várhatóan 3084 GWh-ra emelkedik a megújuló alapú villamos energia 

termelés a 2012. évi 2646 GWh-hoz képest. A zöldáram-termelésben megvalósuló nö-

vekmény legnagyobb részét, várhatóan 60 %-át a biomassza, biogáz alapú termelés teszi 

majd ki. 

Az NCsT-ben kitűzött, a teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os 

megújuló részarány elérését a KEHOP-ban rendelkezésre álló források mellett egyéb 

finanszírozási ösztönzők is elősegítik, például a kötelező átvételi rendszer nyújtotta tá-

mogatás, vagy a GINOP-ban, TOP-ban, VEKOP-ban e célra fordítandó támogatások.  

Ezen ösztönzők kombinációjának köszönhetően 2022-re összesen 4500 GWh/év zöld-

áram termelés elérése várható. 
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56. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azono-

sító 

 

Indikátor 
Mérték-

egység 

Régió-

kategória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
29

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakoriság 

S1 

A megújuló 

energia-

forrásból 

előállított 

villamos 

energia-

termelés 

GWh/év 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

2.646 2012 3.084 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

2.6.3. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

1. Pénzügyi eszközök alkalmazása a megújuló energetikai fejlesztések 

finanszírozása során 

Az intézkedés keretében a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló 

energiaforrás alapú zöldáram-termelés, illetve a megújuló energetikai demonstrációs 

projektek megvalósításának pénzügyi eszközökkel történő ösztönzése tervezett az 5. 

prioritási tengely keretében rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatások 

kombinálásával: 

Főbb célcsoportok: gazdasági társaságok. 

Specifikus célterület: elsősorban konvergencia régiók, a rendelkezésre álló keret 15 %-

áig a Közép-Magyarországi Régió is. 

Kedvezményezettek típusai: országos fiókhálózattal rendelkező pénzügyi közvetítők. 

 

2.6.3.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

                                                 
29

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlő-

déshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

Annak érdekében, hogy az energia- és klímapolitika terén 2020-ig kijelölt EU és hazai 

célkitűzések a legeredményesebben teljesülhessenek, az egyes műveletek kiválasztása a 

meglévő energetikai és klímapolitikai stratégiai dokumentumokban leírt intézkedési-

rendszerrel összhangban kell, hogy történjen. Ennek során olyan beruházások támogatása 

preferált, amelyek a legnagyobb mértékű fosszilis energiahordozó kiváltást és szén-

dioxid kibocsátás csökkenést eredményezik. 

A természeti erőforrásokkal történő felelős gazdálkodás és a fenntarthatóság szempontja-

inak érvényesítése kiemelt fontosságú. Ezért elsődleges cél olyan, fejlesztések támogatá-

sa, amelyek a helyi erőforrásokhoz és igényekhez jobban alkalmazkodó lokális jellegű, 

decentralizált kis- és közepes termelőegységek létesítésére, valamint a magasabb hatás-

fokon történő energia-előállításra irányulnak. Különösen fontos az energetikai célú bio-

massza termelés és élelmiszerellátás egyensúlyban tartása, valamint természeti értékek 

megőrzése a támogatandó műveletek kiválasztása során. A fenntarthatóság és az energia-

hatékonyság növelésének céljából preferált a megújuló alapú kapcsolt hő- és villamos 

energia-termelés támogatása. 

A támogatási intenzitások meghatározása során figyelembe kell venni az adott technoló-

gia piaci érettségét. 

Ezen felül szem előtt kell tartani, hogy a magyar villamos energia-rendszer csak korláto-

zottan tudja befogadni a nem szabályozhatóan előállított (időjárásfüggő) villamos energi-

át, ezért célszerű a megújuló alapú villamos energia-termelés támogatását a kapcsolódó 

hálózatfejlesztésekkel és tározókapacitás növelésekkel összehangolni.  

 

2.6.3.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a pályázók finanszírozási szükségleteihez nyújtanak támogatást visszatéríten-

dő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós 

elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése KSK források felhasználásá-

nál), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv). A részletes 

konstrukciók és paraméterek meghatározására a pénzügyi eszközökből álló prioritási 

tengelyre előírt GAP elemzés után nyílik lehetőség. 

A prioritási tengely keretében alapvetően a következő eszközök alkalmazása tervezett: 

 kamattámogatás; 

 garancia nyújtása; 

 tőkealap. 
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A támogatási intenzitások meghatározása várhatóan benchmark alapú módszertan szerint 

fog történni. Azon beruházások esetében, ahol a benchmark elemzés szerinti maximális 

támogatási intenzitás nem haladja meg a 20%-ot kizárólag pénzügyi eszköz alkalmazását 

tervezzük. Amennyiben a benchmark szerinti támogatási intenzitás meghaladja a 20%-ot, 

akkor az 5. prioritástengelyből nyújtott vissza nem térítendő támogatás és a 6. prioritás-

tengely szerinti pénzügyi eszköz kombinációjával nyújtott támogatás tervezett. 

2.6.3.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.6.3.4. Output indikátorok (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) 

(5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

57. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azono-

sító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régió-

kategó-

ria 

Célérték 

(2022)
30

 

Adatfor-

rás 

Jelentési 

gyakoriság 

nem 

rele-

váns 

A megvalósult meg-

újuló energia fejlesz-

tési projektek száma 

db ERFA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

45 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Új beépített megújuló 

energia kapacitás 
MW ERFA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

33,5 EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

Az ÜHG kibocsátás 

becsült csökkenése 

CO2 egyenértéken 

kt/év ERFA 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

214 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 2 (prioritási tengely 6): ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 4. 

c): Az infrastrukturális létesítményekben és a lakásépítési ágazatban az energiaha-

tékonyság és a megújuló energia támogatása 

 

                                                 
30

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
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2.6.4. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények  

2. Specifikus célkitűzés: Az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása. Célunk a korlátozottan rendelkezésre álló vissza nem térítendő 

támogatások kedvezményes pénzügyi eszközökkel történő kiegészítése, annak érdeké-

ben, hogy egy hosszú távú és fenntartható finanszírozási struktúra teremtődjön be az 

energiahatékonysági beruházások széleskörű ösztönzéséhez.  

A pénzügyi eszközök alkalmazásával elérni kívánt cél, hogy egységnyi támogatásból 

nagyságrendekkel több beruházás váljon megvalósíthatóvá, mint a pusztán vissza nem 

térítendő támogatásokkal történő ösztönzés esetén. 

A tervezett fejlesztések eredményeképpen 2020-ig várhatóan X
31

 PJ/év primer energiafo-

gyasztás megtakarítás érhető el, hozzájárulva a Nemzeti Reform Programban előirányzott 

10%-os energia-megtakarítás eléréséhez. A primer energiafogyasztás csökkenésének 

mértéke ágazati szinten a következők szerint prognosztizálható: a legjelentősebb csökke-

nés várhatóan a legnagyobb energia-megtakarítási potenciállal rendelkező épületszektor-

ban könyvelhető el. Az épületek energetikai korszerűsítésének és új, energiahatékony 

épületek építésének köszönhetően X
43

 PJ/év csökkenés prognosztizálható. A 

távhőrendszerek energiahatékony fejlesztéseinek eredményeként 3 PJ/év csökkenés irá-

nyozható elő. 

Az infrastrukturális létesítményekben installált alkalmazások lévén 34,23 PJ/évvel nö-

vekszik a megújuló energiaforrások bruttó végső felhasználása 2022-ig. Az épületekhez 

kapcsolódó megújuló energiafelhasználás tekintetében pedig 19,6 PJ/év növekmény el-

érése várható. 

58. táblázat: Program specifikus eredményindikátorok az ERFA/KA kapcsán (beruházási 

prioritásonként, specifikus célonként) 87. cikk 2(b)(ii) 

Azo-

nosító 

(speci-

fikus 

cél) 

Indikátor 

Mér-

ték-

egység 

Régióka-

tegória 

(ahol 

releváns) 

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték
32

 

(2022) 

Az adat 

forrása 

Jelentési 

gyakori-

ság 

S2 

A fejlesztések 

eredményeként 

megtakarított 

energia meny-

nyisége 

PJ/év 

fejlet-

tebb, 

kevésbé 

fejlett 

0 2013 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

módszertan 

kerül ki-

dolgozásra 

az indikátor 

mérésére 

évente 

                                                 
31

 A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
32

 Az ERFA és Kohéziós Alap esetében a célértékek kvalitatív és kvantitatív típusúak is lehetnek. 
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2.6.5. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések (beruházási 

prioritásonként) 

2. Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések 

finanszírozása során 

Az intézkedés részeként az alábbi műveletek pénzügyi eszközökkel történő ösztönzését 

tervezzük az 5. prioritási tengely keretében rendelkezésre álló vissza nem térítendő 

támogatások kombinálásával: 

- Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásá-

nak kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése;  

- Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése. 

Főbb célcsoportok: lakosság, központi költségvetési szervek, közfeladatot ellátó, állami 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok, távhőszolgáltatók, a távhőtermelési célú gazdasá-

gi társaságok, nonprofit szektor (kivéve önkormányzatok). 

Specifikus célterület: elsősorban konvergencia régiók, a rendelkezésre álló keret 15 %-

áig a KMR régió is. 

Kedvezményezettek típusai: országos fiókhálózattal rendelkező pénzügyi közvetítők. 
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2.6.5.1. A kiválasztási kritériumok vezérelvei (Közös rendelkezésekről szóló rende-

let (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasz-

tásra, amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájá-

rulnak az operatív program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg 

és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és fenntarthatóak, 

költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és 

hozzájárulnak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdításához, a megkülönböz-

tetés tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fej-

lődéshez (belépési feltételként és értékelési preferenciaként egyaránt). 

Az operatív program különös hangsúlyt fektet azon fejlesztések támogatására, 

amelyekkel a legnagyobb energia-megtakarítás érhető el a végső energia-fogyasztáson 

belül és, amelyek a leghatékonyabb módon segítik elő a dekarbonizációs törekvések, 

valamint az EU 2020 stratégia klíma és energia céljainak megvalósulását. Az 

épületenergetika területén az egyes támogatandó műveletek kiválasztása a Nemzeti 

Épületenergetikai Stratégiában meghatározott irányvonalakhoz fog igazodni. Ennek 

során javasolt a kombinált, megújuló energiaforrásokat alkalmazó és 

energiahatékonysági fejlesztéseket egyaránt vegyítő beruházásokra hangsúlyt fektetni. 

Ezen felül az egyes távhőrendszerek energiahatékonysági fejlesztését és megújuló alapra 

helyezését, célszerű a távhő ellátásban érintett épületállomány energetikai 

korszerűsítéseivel összehangolni. 

A költséghatékonyság elve az energiahatékonysági fejlesztések támogatása során is 

kiemelt szempontként jelenik meg. Alapvető követelmény, hogy az épületen végzett 

beavatkozásnak meg kell felelnie a 2010/31/EK irányelv szerinti költségoptimum 

minimumkövetelményeinek. A projektek kiválasztása során azonban előtérbe kell 

helyezni azon fejlesztéseket, amelyek a költségoptimalizált követelményszintet 

meghaladó energia-megtakarítást kívánnak elérni. 

 

2.6.5.2. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

A prioritás keretében alapvetően pénzügyi eszközök alkalmazását tervezzük, amelyek 

jellemzően a pályázók finanszírozási szükségleteihez nyújtanak támogatást visszatéríten-

dő forrásokon keresztül. A pénzügyi eszközök alkalmazása levezethető mind az uniós 

elvárásokból (pl. pénzügyi eszközök szerepének növelése KSK források felhasználásá-

nál), mind a hazai stratégia dokumentumokból (pl. Új Széchenyi Terv). A részletes 

konstrukciók és paraméterek meghatározására a pénzügyi eszközökből álló prioritási 

tengelyre előírt GAP elemzés után nyílik lehetőség. 
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A beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések esetében a következő pénzügyi esz-

közök alkalmazását tervezzük. 

1. Állami tulajdonú központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló köz-

épületek megújuló energiaforrások felhasználásával kombinált energiahaté-

konysági korszerűsítésének támogatása 

A 2012/27/EU irányelv 18. cikke felhívja a tagállamokat a közszférában az épületek fel-

újítása során az EPC alkalmazásának ösztönzésére. Magyarország az irányelv szerinti 

kötelező intézkedéseken túlmutatóan a KEHOP eszközeivel, feltételrendszerével is elő 

kívánja a célt segíteni. Az EPC alkalmazásával – a vissza nem térítendő támogatásokhoz 

képest – csökkenthető a támogatási intenzitás, a középület felújításába magánforrások is 

bevonhatóak. A magánforrások bevonásához indokolt a projektfejlesztés időtartama alatt 

a kedvezményezett részére visszatérítendő támogatás nyújtása. A visszatérítendő támoga-

tás kedvezményezettje a közszféra, visszafizetése a projekt befejezését (átadását) követő-

en esedékes. 

 

2. Lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások al-

kalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épü-

letek létesítése 

Lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése során az 5. prioritástengelyből történő 

vissza nem térítendő támogatások mellett a következő pénzügyi eszközök alkalmazása 

tervezett: 

- kamattámogatás; 

- garancia; 

- kedvezményes hitel. 

A garancia lefedettség mértéke 0-75% között változik, szociálisan rászoruló, hátrányos 

helyzetű kedvezményezettek esetében éri el a 75%-ot. A kamattámogatás mértéke min-

den kedvezményezett esetében azonos. 

 

3. Távhőrendszerek komplex energetikai korszerűsítése és megújuló alapra helyezé-

se 

Távhőrendszerek energiahatékonysági korszerűsítése során az 5. prioritástengelyből tör-

ténő vissza nem térítendő támogatások mellett a következő pénzügyi eszközök alkalma-

zása tervezett: 

- kamattámogatás; 

- garancia; 

- kedvezményes hitel; 

- tőkealap. 
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2.6.5.3. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (Közös rendelkezésekről szóló rendelet 

(CPR) 87. cikk (2) (b) (iii)) 

Tervezett nagyprojekt nem ismert. 

2.6.5.4. Output indikátorok (beruházási Output indikátorok (beruházási prioritá-

sonként és régiókategóriánként) (5a és 5b táblák) (Közös rendelkezésekről szóló ren-

delet (CPR) 87. cikk (2) (b) (iv))  

59. táblázat: Általános és program specifikus output indikátorok ERFA, ESZA és KA ala-

pok esetében (beruházási prioritásonként, és az ERFA és ESZA esetében régiókategórián-

ként bontva) 

Azo-

nosító 
Indikátor  

Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

Célérték 

(2022)
33

 

Adatfor-

rás 

Jelen-

tési 

gyako-

riság 

nem 

rele-

váns 

A javított energiafo-

gyasztási besorolással 

rendelkező háztartások 

száma 

db ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
34

 

EMIR évente 

nem 

rele-

váns 

A középületek primer 

energiafogyasztásának 

csökkenése 

kWh/év ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
35

 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

nem 

rele-

váns 

Az üvegházhatású gáz 

kibocsátás becsült 

csökkentése CO2 

egyenértéken 

kt/év ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
49

 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

évente 

 

2.6.6. Külön rendelkezések az ESZA
36

-hoz, amennyiben releváns (prioritási 

tengelyenként, és megfelelő esetekben régiókategóriákra lebontva)  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns. 

                                                 
33

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra. 
34

   A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
35

   A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
36

  Az ESZA rendelet 11. cikk (3)(a) és (b) bekezdésének megfelelően. 
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2.6.7. Teljesítménykeret 87. cikk (2) (b) (v)) 

A prioritás tengely keretében megvalósuló fejlesztések elsődleges célja, hogy a megújuló 

energiaforrások alkalmazásán és az energiafelhasználás csökkentésén keresztül hozzájá-

ruljanak az ország üvegházhatású gáz kibocsátásának mérsékeléséhez. Ezért a prioritási 

tengely teljesítménykeretét legátfogóbban az ÜHG kibocsátás becsült csökkenésének 

mérésén keresztül lehet meghatározni. 

60. táblázat: A prioritástengely teljesítménykerete 

Megvalósítási 

lépés, pénzügyi, 

output vagy 

eredmény indiká-

tor 

Mérték-

egység, 

ahol ér-

telmezhető 

Alap 
Régióka-

tegória 

Mérföldkő 

2018-ra 

Végső cél 

(2022) 

Adatfor-

rás 

Az indikátor 

reprezentati-

vitásának 

magyarázata, 

ahol releváns 

(A tervezés későb-

bi fázisában defi-

niálandó) pénzügyi 

indikátor 

(A terve-

zés későb-

bi fázisá-

ban defini-

álandó) 

mérték-

egység 

KA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre 
EMIR 

- 

 

Az üvegházhatású 

gáz kibocsátás 

becsült csökkenté-

se CO2 egyenérté-

ken 

kt/év ERFA 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
37 

A tervezés 

későbbi 

fázisában 

kerül kitöl-

tésre
51 

módszer-

tan kerül 

kidolgo-

zásra az 

indikátor 

mérésére 

-. 

2.6.8. Beavatkozási kategóriák (prioritás-tengelyekként) 

61-66. számú táblázatok:  

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

2.6.9. Adott esetben, a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásának 

összegzése, tartalmazva a programok irányításában és ellenőrzésében részt vevő 

hatóságok és a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak megerősítését célzó 

intézkedéseket (prioritás tengelyenként) (87. cikk (2) (b) (vii)) 

A prioritástengely keretében önálló technikai segítségnyújtás felhasználását nem tervez-

zük.

                                                 
37

 A pontos célérték a KEHOP 4.0. verziójában kerül meghatározásra, az addig elkészülő Nemzeti Épület-

energetikai Stratégia célértékeivel történő összhang megteremtése érdekében. 
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2.7. PRIORITÁSI TENGELY 7: TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Az Általános Rendelet 52. cikke szerint, a tagállam kezdeményezésére az alapokból lehe-

tőség nyílik előkészítési, irányítási, nyomon követési, értékelési, tájékoztatási és kom-

munikációs, hálózatépítési, panaszkezelési és ellenőrzési intézkedések támogatására. A 

2014-2020-as időszakban a technikai segítségnyújtás forrásai két helyen jelennek meg: 

az egyes operatív programok technikai segítségnyújtási prioritásaiban és a horizontális 

Koordinációs Operatív Programban (KOP). A Közös Stratégiai Keret technikai segít-

ségnyújtási kereteinek ily módon történő lehatárolása összhangban van az Általános 

Rendeletben foglaltakkal, valamint az Operatív Programok struktúrájával. 

  

A KOP és az OP-szintű technikai segítségnyújtás tevékenységek közötti elhatárolás az 

intézményrendszer egyes szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmények 

működtetéséből fakadó tevékenységek és költségeik megoszlásának figyelembe vételével 

került kialakításra. 

 

Mindezek alapján  

- az OP-k technikai segítségnyújtás prioritásai az egyes programok operatív, elsősor-

ban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit (elsősorban a közreműködő 

szervezetekhez kapcsolódó költségek),  

- a KOP prioritásai pedig az KSK, illetve az operatív programok végrehajtásához kö-

tődő, stratégiai, rendszerszintű tevékenységeket (a központi koordinációs szerv és a 

horizontális szervezetek feladatai) hivatottak támogatni. 

 

A feladatok fenti felosztása a pénzügyi források tervezésének az alapja. Ennek megfele-

lően a rendelkezésre álló technikai segítségnyújtási források az alábbiak szerint alakul-

nak: 

TA-forrás A KSK százalékában 

KOP 1,5% 

Összes operatív program TA-prioritása  2,5% 

Összesen 4,0% 

Magyarország alapvető érdeke, hogy a 2014-20 között hazánkra allokált EU-s fejlesztési 

források minél nagyobb arányban kerüljenek felhasználásra. A 2007-2013 közötti pénz-

ügyi ciklus egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a források lehívásának, az abszorpció-

nak kulcselemei a következők: 
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- hatékony tervezés program szinten,  

- hatékony projekt-előkészítés (projekt generálás) projekt szinten; 

- konkrét tervezési feladatokat megelőző, kiegészítő folyamatos kutatások, hatásvizs-

gálatok végzése különböző területi, ágazati bontásban,  

- különböző projektciklus-fázisokba integrált folyamatos értékelési (előrejelző, elemző 

és visszajelző) tevékenységek kialakítása (a projekt-előkészítés, projekt-végrehajtás, 

projekt-fenntartási időszakokban egyaránt), továbbá 

- a társadalmi és szakmai partnerek széleskörű bevonása: tematizált kommunikáció és 

egyablakos információszolgáltatási tevékenységek és szolgáltatások a potenciális 

partnerek, kedvezményezettek és iparági szereplők irányában;  

- a pályázati, projekt-végrehajtási adminisztráció csökkentése. 

 

Szintén a 2007-13-as programozási időszak tapasztalata, hogy a magyar önkormányzat-

ok, vállalkozások kevésbé éltek, élnek az ún. közvetlen brüsszeli fejlesztési források, 

pénzügyi eszközök adta lehetőségekkel (brüsszeli pályázatok, visszatérítendő támogatá-

sok (hitelek), garanciák, tőke-befektetések és egyéb pénzügyi eszközök).  Ennek számos 

oka van: egyrészt a magyar pályázók és az intézményrendszeri szereplők kevésbé ismerik 

ezen lehetőségeket, illetve a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés módját. Másrészt a 

fenti eszközök igénybevételének alapvető feltétele, hogy egy-egy fejlesztési projekt le-

gyen jól előkészített, fenntartható (megtérülő), üzleti tervre alapozott. A projektgazda 

részéről és intézményi oldalon is a szükséges projekt-előkészítő-, és menedzsment kapa-

citás rendelkezésre állása kulcsfontosságú. Az említett feltételek kapcsán jelenleg a helyi, 

térségi és központi szinten a szükséges információs, tervező, koordinációs és menedzs-

ment kapacitás nem áll rendelkezésre. 

2.7.1. A prioritási tengely kialakításának indoklása, amennyiben több mint egy 

régiókategóriát tartalmaz [amennyiben releváns]  

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns. 

2.7.2. A vonatkozó specifikus célok és az elvárt eredmények 

1. Specifikus célkitűzés: A prioritás specifikus célja az operatív program műveletei-

nek eredményes és hatékony megvalósítása. 
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2.7.3. Az eredmény indikátorok listája (csak ott, ahol az Uniós támogatás a technikai 

segítségnyújtásban meghaladja a 15 millió EUR-t) 

67. táblázat: Eredmény indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (specifikus célon-

ként) (87. cikk 2(c)(ii)) 

Azono-

sító 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Bázisér-

ték 
Bázisév 

Célérték
38

 

(2022) 

Adatfor-

rás 
Jelentési gyakoriság 

S1 

Az operatív prog-

ram keretében 

támogatott projek-

tek megvalósulá-

sának aránya 

% 0 2013 90 EMIR félévente 

S1 

Az operatív prog-

ram keretében 

előkészített kör-

nyezetvédelmi és 

energiahatékony-

sági kiemelt/ nagy 

projektek száma 

db 0 2013 

forrásleosztás-

tól függően 

tervezhető 

EMIR félévente 

2.7.4. Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz 

(prioritás tengelyenként) 

2.7.4.1. Támogatott intézkedések és ezek elvárt hozzájárulása a specifikus célokhoz  

1. Program-végrehajtási feladatok támogatása 

Az OP végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól kapott felha-

talmazás és iránymutatás alapján végzik a támogatási konstrukciók, műveletek kezelését. 

A közreműködő szervezetek legfontosabb feladatai: 

- részvétel az OP időközi módosításában;  

- éves munkaterv készítése az OP lebonyolításáról; 

- a projektjavaslatok befogadása, értékelése; 

- a döntés-előkészítő bizottságok titkársági feladatainak ellátása; 

- támogatási szerződések, biztosítéki szerződések megkötése és módosítása; 

- a projektek megvalósításának és előrehaladásának nyomon követése;  

- a támogatások kifizetése; 

- a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzése; 

                                                 
38

 A célértékek típusa lehet mennyiségi vagy minőségi. 
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- a helyszíni szemlék lebonyolítása; 

- ellenőrzések lebonyolítása, szabálytalanságok feltárása és jelentése;  

- az egységes monitoring információs rendszerben az adatok folyamatos rögzítése, az 

adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása; 

- negyedéves beszámolók készítése a program előrehaladásáról;  

- az OP-specifikus tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. 

A közreműködő szervezetek feladatai az IH és a KSZ-ek közötti megállapodásokban 

kerülnek rögzítésre. A közreműködő szervezeteknek az OP lebonyolításával kapcsolatos 

feladatai az elvégzett tevékenységek és a teljesítmény alapján, jelen prioritási tengely 

terhére kerülnek finanszírozásra. Az IH és a KSZ-ek közötti feladatdelegálás előfeltétele, 

hogy a KSZ-ek az ún. minősítés (szervezeti audit) során a feladat elvégzéséhez szükséges 

feltételek meglétéről számot adjanak, valamint ezen feltételekről az IH folyamatosan 

megbizonyosodjon. Ennek érdekében a közreműködő szervezetek teljesítményének érté-

kelésére évente sor kerül, előre meghatározott szempontok alapján. 

 

2. Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja az információk megosztásával és a partnerséggel kapcsola-

tos tevékenységeket, amelyek közvetlenül és specifikusan az OP megvalósításához kö-

tődnek. Ezek elsősorban a következők: 

- az OP-val kapcsolatos tevékenységek és eredmények kommunikációja; 

- társadalmi és szakmai partnerek bevonása; 

- figyelemfelkeltő kampányok előkészítése és megvalósítása; 

- együttműködések és hálózatosodás, tapasztalatcsere támogatása. 

 

3. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása 

A prioritástengely támogatja továbbá mindazon tevékenységeket, melyek specifikusan és 

kizárólagosan az OP megvalósításához köthetők, és nem kerülnek a Koordinációs OP 

keretein belül támogatásra. Ezek főleg a következők: 

- éves megvalósítási jelentések, az OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések 

készítése; 

- az OP monitoring bizottságának működtetése, titkársági feladatainak ellátása. 
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4. Projektfejlesztési, információszolgáltatási, elemzési és tervezési környezet fejlesz-

tése 

Az 1-3. intézkedés alapvetően a sikeres program-, és projektvégrehajtáshoz kapcsolódik. 

Azonban a teljes projektcikluson belül a tervezési-projektelőkészítési feladatok, a pro-

jekt-fenntartás és a folyamatokba integrált rendszeres értékelések, elemzések, valamint az 

intézményfejlesztési feladatok, azon belül a csoportmunka és tudás-megosztás támogatá-

sa is jelentős szerepet kell, hogy kapjanak. 

Az említett tevékenységek támogatásának elengedhetetlen feltétele, hogy a gazdaság-

statisztikai, vállalati/ágazati, (kiemelt) projekt adatok, egyéb indikátorok, valamint a vo-

natkozó program-, és háttérdokumentumok, legjobb gyakorlatok, valamint az intézményi 

kontakt és egyéb szakértői információk a projekt ciklus minden fázisában, és minden 

szereplője (IH-t felügyelő minisztérium, IH, KSZ, támogatásközvetítő és egyéb, a OP 

végrehajtásban résztvevő intézményi partnerek, valamint a kedvezményezetti kör és OP 

specifikus célcsoportok) részére folyamatosan rendelkezésre álljanak. Továbbá biztosí-

tottak legyenek egyéb szakmai, valamint a csoportmunkát és folyamat-menedzsmentet 

támogató szolgáltatások is. 

Mindezen tevékenységek támogatására indokolt egy olyan integrált és moduláris infor-

mációs rendszert létrehozni, amely egységes infokommunikációs hátteret biztosít a többi 

szakmai szolgáltatás, OP program-menedzsment, csoportmunka támogató és hálózat-

fejlesztési feladatokhoz.   

Az intézkedésen belül javasolt tevékenységek a következők: 

Kiemelt környezetvédelmi, vízügyi és energetikai célú projektek előkészítése  

A tevékenység célja olyan életképes, szakmailag, pénzügyileg és közbeszerzési szem-

pontokból is végrehajtható kiemelt fejlesztési programok generálása és előkészítése, 

amelyek egy komplex módon megoldandó probléma vagy kiemelt cél támogatása érde-

kében, széles résztvevői kör bevonásával kerülnek kidolgozásra (pl. kiemelt központi, 

térségi vagy komplex programok, helyi fejlesztések, kombinált finanszírozású projek-

tek/programok, stb.). 

A programok generálása és előkészítése hatékony, átlátható, nyomon követhető és egy-

séges módszerrel valósul meg (ún. projektcsatorna). 

Elemzési, kutatási és információszolgáltatási környezet fejlesztése 

Jelen tevékenység tartalma egy olyan országos hatókörű tervezési-elemzési-kutatási há-

lózat létrehozása, amely nem csak módszertani eszközökkel, hanem gyakorlati, operatív 

eszközökkel, szaktanácsadással, alkalmanként mentorálással is segíti az új programozási 

időszak célzottabb program-, és projekt-tervezési, integrációs és pénzügyi eszközeinek 

bevezetését, illetve alkalmazását. 
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5. A fenntartható, erőforrás-hatékony életmód és fogyasztás ösztönzését szolgáló 

feladatok támogatása 

Az intézkedés támogatja a célok elérését segítő tájékoztatási, kommunikációs, 

hálózatépítési, előkészítési tevékenységeket a fenntartható, erőforrás-hatékony életmód 

és fogyasztás ösztönzése, illetve a környezeti tudatosság erősítése érdekében. 

- Környezetvédelmi szemléletformálást és ismeretterjesztést szolgáló tevékenységek  

- Mintaprojektek a fenntartható életmód élményközpontú bemutatása, valamint a 

komplex fenntarthatósági szemlélet, a környezetetika megismertetése érdekében. 

- A bizonyítottan kisebb környezeti terhelést jelentő alternatívák széles körben történő 

elérhetővé válásának és fogyasztásának ösztönzése az erőforrások hatékonyabb 

felhasználása érdekében  

- Környezetügyi tudásközpontok és ismertségük fejlesztése. A környezettudatosság 

gyakorlati érvényesítésének lehetőségeit bemutató szakmai, módszertani anyagok 

elkészítése. 

- Szakterületi és területi fejlesztéseket megalapozó környezetvédelmi tervek, valamint 

a megvalósítást segítő környezetvédelmi programok elkészítése 

 

2.7.4.2. A beavatkozások kategóriái (prioritási tengelyeként) (Közös rendelkezések-

ről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (2) (c) (iv)) 

68. táblázat: Output indikátorok ERFA, ESZA és KA alapok esetében (prioritási tenge-

lyenként) 

Azonosító 
Indikátor 

megnevezése
39

 

Mérték-

egység 

Célérték (2022)
 40

 

(opcionális) 
Adatforrás 

nem releváns 

Menedzselt 

programok 

száma 

db 1 EMIR 

2.7.5. Beavatkozási kategóriák (prioritás tengelyenként) (Article 87 (2) (c) (v)) 

69-71. számú táblázatok: Beavatkozási kategóriák 

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

                                                 
39

  Az ESZA esetében a lista tartalmazza azokat az általános output indikátorokat, amelyeknél célérték 

került meghatározásra, továbbá az összes program specifikus indikátort is 

40
  Technikai segítségnyújtás esetében az output indikátorok célértéke opcionális.  
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3.  AZ OPERATÍV PROGRAM PÉNZÜGYI TERVE 

2.3. Az általános rendelet (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)) 53, 110 

és 111 cikkeivel összhangban, az egyes alapokból tervezett támogatások teljes 

pénzügyi előirányzata éves bontásban (euró) 

72. táblázat 

Régiókate-

gória 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

ERFA 

Fejletlenebb 

régiókban 

26249562,11 49217928,95 59061514,74 65623905,27 59061514,74 36093147,9 32811952,64 328119526,4 

ERFA 

Fejlettebb 

régiókban 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ERFA Össze-

sen 
26249562,11 49217928,95 59061514,74 65623905,27 59061514,74 36093147,9 32811952,64 328119526,4 

KA 

Fejletlenebb 

régiókban 

307402127,6 558207061,9 437247804,3 477754481,5 437247804,3 295474434 238877240,8 2752210954 

KA 

Fejlettebb 

régiókban 

97952269,52 174990590,2 99013794,85 106162032 99013794,85 73994964,81 53081016 704208462,3 

KA Összesen 405354397,1 733197652,1 536261599,1 583916513,5 536261599,1 369469398,8 291958256,8 3456419417 

Mindösszesen 
431603959,2 782415581,1 595323113,9 649540418,8 595323113,9 405562546,7 324770209,4 3784538943 
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2.4. Az operatív program pénzügyi terve a teljes programozási időszakra, mely bemutatja az operatív programon belül az egyes alapok teljes 

pénzügyi előirányzatát és a nemzeti finanszírozást prioritástengelyenként (euró) (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikke 

(d) (ii) pontja)  

73. a. táblázat: Az operatív program pénzügyi terve 

 

Alap 
Régió ka-

tegória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uni-

ós finanszíro-

zás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 
(b) = (c) + (d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív felosz-

tása 

Összes finan-

szírozás 
(e) = (a) + (b) 

Társfinan-

szírozás mér-

téke 

(f)  = (a)/(e) 
(2)

 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán 
(1)

 

(d) 

  
EBB hozzá-

járulás 

1. A klímaváltozás hatá-

saihoz való alkalmazko-

dás 

KA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 133861700,3 23622652,99 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 
kitöltésre 

157484353,2 85% 
később kerül 

kitöltésre 

1.A klímaváltozás hatá-

saihoz való alkalmazko-

dás 

KA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 758549634,8 133861700,3 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 
kitöltésre 

892411335 85% 
később kerül 

kitöltésre 

2.Települési vízellátás, 

szennyvízelvezetés és –

tisztítás, szennyvízkeze-

lés fejlesztése 

KA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 296612992,1 52343469,2 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
348956461,3 85% 

később kerül 

kitöltésre 

2.Települési vízellátás, 

szennyvízelvezetés és –

tisztítás, szennyvízkeze-

lés fejlesztése 

KA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 621693485 109710615 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 

kitöltésre 
731404100 85% 

később kerül 
kitöltésre 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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Alap 
Régió ka-

tegória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uni-

ós finanszíro-

zás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 
(b) = (c) + (d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív felosz-

tása 

Összes finan-

szírozás 
(e) = (a) + (b) 

Társfinan-

szírozás mér-

téke 

(f)  = (a)/(e) 
(2)

 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán 
(1)

 

(d) 

  
EBB hozzá-

járulás 

3.Hulladék-

gazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsola-

tos fejlesztések 

KA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 29666122,18 5235198,032 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
34901320,21 85% 

később kerül 

kitöltésre 

3.Hulladék-

gazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsola-

tos fejlesztések 

KA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 168108025,7 29666122,18 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 

kitöltésre 
197774147,9 85% 

később kerül 
kitöltésre 

4.Természetvédelmi és 

élővilág-védelmi fejlesz-

tések 

ERFA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 0 0 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 
kitöltésre 

0 85% 
később kerül 

kitöltésre 

4.Természetvédelmi és 

élővilág-védelmi fejlesz-

tések 

ERFA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 90309308,12 15936936,73 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
106246244,8 85% 

később kerül 

kitöltésre 

5.Energiahatékonyság 

növelése, megújuló 

energiaforrások alkal-

mazása 

KA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 130025982,3 22945761,59 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 

kitöltésre 
152971743,9 85% 

később kerül 
kitöltésre 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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Alap 
Régió ka-

tegória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uni-

ós finanszíro-

zás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 
(b) = (c) + (d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív felosz-

tása 

Összes finan-

szírozás 
(e) = (a) + (b) 

Társfinan-

szírozás mér-

téke 

(f)  = (a)/(e) 
(2)

 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán 
(1)

 

(d) 

  
EBB hozzá-

járulás 

5.Energiahatékonyság 

növelése, megújuló 

energiaforrások alkal-

mazása 

KA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 736813899,9 130025982,3 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
866839882,2 85% 

később kerül 

kitöltésre 

6. Az energiahatékony-

ság növelését és a meg-

újuló energiaforrások 

használatát ösztönző 

pénzügyi eszközök 

ERFA fejlettebb 
teljes elszámolható költség 

alapján 0 0 
később kerül kitöl-

tésre 

később 

kerül 
kitöltésre 

0 95% 
később kerül 

kitöltésre 

6. Az energiahatékony-

ság növelését és a meg-

újuló energiaforrások 

használatát ösztönző 

pénzügyi eszközök 

ERFA kevésbé fejlett 
teljes elszámolható költség 

alapján 190329294,5 10017331,29 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
200346625,8 95% 

később kerül 

kitöltésre 

7. Technikai segítség-

nyújtás 
KA fejlettebb 

teljes elszámolható költség 
alapján 12138347,87 2142061,388 

később kerül kitöl-
tésre 

később 

kerül 

kitöltésre 
14280409,25 85% 

később kerül 

kitöltésre 

7. Technikai segítség-

nyújtás 
KA kevésbé fejlett 

teljes elszámolható költség 

alapján 68783971,24 12138347,87 
később kerül kitöl-

tésre 

később 
kerül 

kitöltésre 
80922319,1 85% 

később kerül 

kitöltésre 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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Alap 
Régió ka-

tegória 

Az Uniós finanszírozás 

számításának módja 

(Teljes elszámolható 

költség vagy elszámol-

ható közkiadás) 

Európai Uni-

ós finanszíro-

zás (a) 

Nemzeti 

társfinan-

szírozás 
(b) = (c) + (d)) 

Nemzeti társfinanszí-

rozás indikatív felosz-

tása 

Összes finan-

szírozás 
(e) = (a) + (b) 

Társfinan-

szírozás mér-

téke 

(f)  = (a)/(e) 
(2)

 

Tájékoz-

tató ada-

tok 

     
Állami 

(c) 

Ma-

gán 
(1)

 

(d) 

  
EBB hozzá-

járulás 

Mindösszesen    3236892764 547646178,8   3784538943   

 

(1)   Csak akkor szükséges kitölteni, ha a prioritástengelyek összköltséggel vannak kifejezve. 

(2)   Ezt az arányt lehet kerekíteni a legközelebbi egész számra a táblázatban. A kifizetések visszatérítésére alkalmazott pontos arány az (f) jelű. 

2.4.1. Az operatív program pénzügyi terve prioritástengelyek, finanszírozó alap, régiókategória és tematikus cél szerint az ERFA, ESZA és KA 

alapok vonatkozásában 

Az ESzA támogatásokat érintő táblázat kitöltése az operatív program kapcsán nem releváns. 

73.b. táblázat 

Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés 
Uniós támoga-

tás 

Nemzeti társfinanszí-

rozás 

Összes finanszíro-

zás 
1. A klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás KA fejlettebb 

(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-

dás, a kockázatmegelőzés és -kezelés elő-
mozdítása 

133861700,3 23622652,99 157484353,2 

1.A klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás KA kevésbé fejlett 

(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-

dás, a kockázatmegelőzés és -kezelés elő-
mozdítása 

758549634,8 133861700,3 892411335 

2.Települési vízellátás, szennyvízelve-

zetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 
KA fejlettebb 

(6) Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 296612992,1 52343469,2 348956461,3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0078#E0078
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Prioritástengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés 
Uniós támoga-

tás 

Nemzeti társfinanszí-

rozás 

Összes finanszíro-

zás 
fejlesztése 

2.Települési vízellátás, szennyvízelve-

zetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 

fejlesztése 

KA kevésbé fejlett 
(6) Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 621693485 109710615 731404100 

3.Hulladékgazdálkodással és kármen-

tesítéssel kapcsolatos fejlesztések 
KA fejlettebb 

(6) Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 29666122,18 5235198,032 34901320,21 

3.Hulladékgazdálkodással és kármen-

tesítéssel kapcsolatos fejlesztések 
KA kevésbé fejlett 

(6) Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 168108025,7 29666122,18 197774147,9 

4.Természetvédelmi és élővilág-

védelmi fejlesztések 
ERFA fejlettebb 

(6) Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 0 0 0 

4.Természetvédelmi és élővilág-

védelmi fejlesztések 
ERFA kevésbé fejlett 

(6) Környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának előmozdítása 90309308,12 15936936,73 106246244,8 

5.Energiahatékonyság növelése, meg-

újuló energiaforrások alkalmazása KA fejlettebb 

(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban 
130025982,3 22945761,59 152971743,9 

5.Energiahatékonyság növelése, meg-

újuló energiaforrások alkalmazása KA kevésbé fejlett 
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban 
736813899,9 130025982,3 866839882,2 

6. Az energiahatékonyság növelését és 

a megújuló energiaforrások használa-

tát ösztönző pénzügyi eszközök 

ERFA fejlettebb 
4 környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 0 0 0 

6. Az energiahatékonyság növelését és 

a megújuló energiaforrások használa-

tát ösztönző pénzügyi eszközök 

ERFA kevésbé fejlett 
4 környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának előmozdítása 190329294,5 10017331,29 200346625,8 

7. Technikai segítségnyújtás KA fejlettebb TA 12138347,87 2142061,388 14280409,25 

7. Technikai segítségnyújtás KA kevésbé fejlett TA 68783971,24 12138347,87 80922319,1 

TOTAL    3236892764 547646179 3784538943 
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74. táblázat: A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítandó támogatás indikatív összege 

Ezt a táblázatot a Strukturális Alapok közös adatbázisa (SFC) generálja automatikusan, a prioritástengelyek kategorizálási táblázatain alapulva. 

 

Prioritástengely 
A klímaváltozással foglalkozó célkitűzésekre fordítan-

dó támogatás indikatív összege (euró) 

Az operatív program teljes költségének 

arányában (%) 

1.    

Összesen   
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4. A TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSE  

A KEHOP fő célja a gazdasági és környezeti és területi szempontból egyaránt fenntartha-

tó fejlődés elősegítése, amelynek elérése érdekében a fejlesztések eredményeképpen – a 

környezet- és természetvédelmi szempontok messzemenő érvényesítése mellett – mér-

séklődnie kell a Magyarország térségei között fennálló fejlettségbeli különbségeknek, 

illetve erősödnie kell a fejlett térségek gazdasági húzóerejének.  

 

A KEHOP által lefedett legtöbb fejlesztési terület esetében a fejlesztési igények földrajzi-

lag pontszerűen jelentkeznek, így a KEHOP nem bír markáns területi fókusszal, a be-

avatkozások jellemzően nem funkcionálisan együtt kezelendő térségek fejlesztését céloz-

zák, ugyanakkor egyértelműen hozzájárulnak mind a fejlettebb, mind a felzárkóztatandó 

térségek fejlődéséhez.  

A KEHOP fentiekben bemutatott jellegéből fakadóan nem alkalmazza a Közös rendelke-

zésekről szóló rendelettervezetben szereplő integrált fejlesztési eszközök egyikét sem, 

ugyanakkor a megvalósuló projektek részei lehetnek egyes térségek integrált fejlesztésé-

nek. Így pl. a települések integrált várostérségi fejlesztéseinek lakossági épületenergetikai 

részéhez a KEHOP nyújthat forrásokat. 

4.1. Ahol szükséges, CLLD eszköz használatának megközelítése, a végrehajtás és 

alkalmazás elveinek rögzítése 

Nem tervezzük CLLD eszközök alkalmazását. 

4.2. Amennyiben releváns, a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó támogatás  

Nem tervezzük integrált fenntartható városi fejlesztések megvalósítását.  

4.3. Ahol szükséges a – Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 99. cikke 0 

Nem tervezzük ITI eszköz alkalmazását. 

4.4. * Együttműködési tevékenységekkel és makro-regionális, valamint a tengeri 

medencékkel kapcsolatos regionális stratégiákkal való koordinációt biztosító 

mechanizmusok, amennyiben releváns 

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve az EU DRS figyelem-

be vételével, releváns elemeinek beépítésével folyik. 

A KEHOP a Duna Régió Stratégia végrehajtásában a tervezett és összehangolt makro-

regionális intézkedések magyarországi lábának elsősorban beruházási és végrehajtási 

jellegű, illetve egyes akciók mérő-, megfigyelő, adatgyűjtő rendszerekre vonatkozó 

komponenseihez járul hozzá.  
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Az Operatív Program EU DRS prioritásainak kijelölése a fentiekre és a többoldalú 

egyeztetésekre figyelemmel történik az OP előkészítésének és végrehajtásának részeként. 

Az EU DRS egyes prioritástengelyekhez való kapcsolódását 1. fejezet mutatja be részle-

teiben.  

A Budapest Duna Kontakt Pont (BDKP) Magyarország Kormánya és az Európai Beru-

házási Bank által létrehozott szakértői szervezet, melynek célja a makro-regionális meg-

közelítés támogatása a Duna Régió Stratégia keretien belül, különös tekintettel a határon 

átnyúló funkcionális régiók közös fejlesztésére. Egy olyan eszköz, amely a határon át-

nyúló és ágazatközi együttműködésben hatékonyabban megvalósítható beavatkozások 

koordinációját és összehangolását segíti elő.  A BDKP lehetővé teszi és támogatja, az 

általános rendelet 60. cikke értelmében, az együttműködéssel kapcsolatos tevékenységek 

megvalósítását a Duna Régió Stratégia keretében.  
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5. * A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT, VAGY A 

DISZKRIMINÁCIÓ VAGY A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS 

KOCKÁZATÁNAK LEGINKÁBB KITETT CÉLCSOPORTOK-

KAL RENDELKEZŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS IGÉ-

NYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MARGINALIZÁLÓDOTT 

KÖZÖSSÉGEKRE ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉ-

LYEKRE (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87 CIKK (4) (A) 

BEKEZDÉS) 

5.1. A szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a diszkrimináció 

legmagasabb kockázatának kitett célcsoportok 

Magyarországon az Eurostat 2010-es adatai szerint a szegénység vagy társadalmi kire-

kesztettség által veszélyeztetett lakosság aránya a népességből hozzávetőlegesen 30%-ot 

tesz ki (mintegy 3 millió főt). A KSH adatai szerint a munkaképes korú, 20-59 év közötti 

népesség ötöde, 1 millió fő tartósan nem dolgozik.  Az elmúlt másfél évtizedben a gazda-

sági növekedést mutató periódusok ellenére a szegények aránya nem csökkent, sőt a vál-

ságévekben (2009-2010) ismét emelkedni kezdett. 

A hátrányos helyzetű csoportok, illetve az ország leghátrányosabb térségeiben élő embe-

rek komplex kihívásokkal (munkalehetőségek hiánya, nem megfelelő képzettség, a lak-

hatási és egyéb infrastrukturális hátrányok, fokozott szociális támogatási igény) néznek 

szembe. A szociális szolgáltatások minősége, elérhetősége és hozzáférhetősége jelentős, 

a települések típusa és településhierarchián belüli pozíciója által meghatározott területi 

különbségeket mutat. Legtöbbször azonban – gyakran a legalapvetőbb infrastrukturális 

feltételek hiányosságai miatt – éppen a leghátrányosabb helyzetűek számára nem hozzá-

férhetőek az alapvető közszolgáltatások és más támogató erőforrások. 

A szegénységgel leginkább sújtott célcsoportok által nagyobb arányban lakott összefüg-

gő területeket Magyarországon a vidékies térségek egyes típusaiban (elsősorban a perifé-

rikus elhelyezkedésű, társadalmi- és gazdasági szempontból elmaradott aprófalvas és 

tanyás térségekben) és az ipari válságövezetekben koncentrálódnak. Utóbbi térségek tár-

sadalmát nagymértékű és strukturális munkanélküliség sújtja. Az egykori ipari övezetek-

ben találhatóak azok a különböző környezeti problémákkal sújtott területek, melyeket 

összefoglalóan rozsdaövezeteknek nevezünk. Kisebb mértékben, de a nagyvárosokban is 

előfordulnak az említett problémák. Itt a társadalmi leszakadás jelei a II. világháborút 

követő évtizedek ipari technológiával épült, nagyméretű lakótelepeit magukba foglaló 

városrészekben mutatkoznak, továbbá a belső, fizikailag degradálódó épületállományú 

városrészekben, ill. a földszintes beépítésű, jobbára romák lakta telepeken. Az említett 

lakóövezetekben a felsőfokú végzettségűek alacsonyabb aránya, a munkanélküliek és az 

aktív korú népességen belül a kizárólag segélyből élő háztartások magasabb részesedése 

figyelhető meg. 
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A diszkrimináció által hangsúlyosan érintett roma közösség jelentős része az országban 

területileg igen koncentráltan él: hagyományosan Észak- és Északkelet-Magyarországon, 

a Közép-Tiszavidéken, illetve a Dél-Dunántúlon, mindhárom előbb felsorolt tértípusban.  

Az említetteken felül a diszkrimináció kockázatával kitett célcsoportok közé sorolhatóak 

a fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességű személyek és a nők, illetve általá-

nosságban az esélyegyenlőségi célcsoportok is. 

 

5.2. Az operatív program stratégiája a szegénység által leginkább sújtott földrajzi 

területek és célcsoportok szükségleteinek kezelésére 

A KEHOP – az általa lefedett fejlesztési területek jellegénél fogva – közvetlenül nem 

célozza a szegénység által leginkább sújtott célterületek és célcsoportok fejlesztését, 

ugyanakkor az alábbi beavatkozások révén, közvetett módon a szegénységgel sújtott va-

lamennyi térségtípusban hozzájárul a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkózta-

tásához: 

- komplex vízgazdálkodás: a térségi vízszétosztás fejlesztése, valamint a belvíz-

rendszerek fejlesztése révén javulnak az érintett területeken a mezőgazdasági terme-

lés feltételei, elősegítve a térségek népességmegtartó erejének növelését; 

- árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése: a fejlesztések – vízfolyások mentén 

megvalósuló jellegükből adódóan – földrajzilag összefüggő térség fejlesztését ered-

ményezik, elsősorban a Tisza mentén. Tekintettel arra, hogy az ilyen irányú fejlesz-

tések jellemzően az ország kevésbé fejlett régióiban valósulnak meg, az e fejlesztési 

területre jellemző nagyszabású infrastrukturális projektek hozzájárulnak a hátrányos 

helyzetű térségek foglalkoztatásának növeléséhez;  

- energiahatékonyság, megújuló energia-felhasználás növelése: az épületenergetikai 

fejlesztések egyrészt az energiaköltségek mérséklése révén hozzájárulnak a helyi jö-

vedelemszint emeléséhez, másrészt jelentős élőmunka-igényükből fakadóan a fog-

lalkoztatás növeléséhez; 

- vízi közművek fejlesztése: a megfelelő minőségű ivóvíz-ellátás és a szennyvíz-

elvezetés és –tisztítás megvalósítása közegészségügyi szempontból kedvező válto-

zást idéz elő, emellett az infrastruktúra ellátás fejlődése elősegíti a hátrányos helyze-

tű térségek felzárkózását. A csatornahálózatok kiépítéséhez szükséges beruházások-

kal járó jelentős élőmunka igény pedig hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez. 

A felsorolás általánosabb, minden hátrányos helyzetű térséget érintő tételein túl a 

KEHOP intézkedéseinek támogatható tevékenységei közül a bevezetőben jelzett specifi-

kus térségekben (ipari válságterületek, vidékies perifériák, nagyvárosi szegregálódó te-

rek) élő célcsoportok helyzetének javításához az alábbiak járulnak hozzá:  

- A környezeti kármentesítés (szennyező források feltárása, káros anyagok talajból, 

vizekből való eltávolítása) támogatása kiemelt szükségletként jelentkezik az ipari 
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válságterületek esetében. A vonatkozó intézkedések hozzájárulnak e térségek 

szennyezettségi foka csökkentéséhez, és így lakossága életkörülményeinek javításá-

hoz. 

- A perifériákon a biomassza hasznosítást célzó projektek optimális esetben a foglal-

koztatás növeléséhez és így a népességmegtartó erő növekedéséhez is hozzájárulnak. 

Ugyanezekben a terekben a helyi erőforrások kiaknázására (pl. megújuló energiafor-

rás-alapú energiatermelés) épülő, fenntartható energiarendszerek kiépítésének támo-

gatása lehetséges kitörési pont a gazdaság számára.  

- Az épületenergetikai, energiahatékonysági beruházások a lakóépület-állománynak a 

megújuló energiaforrások fogadására képessé tétele, hőtechnikai adottságainak javí-

tása, a köz- és lakóépületek azbesztmentesítése kiemelten érinti a leromló épületál-

lományú nagyvárosi lakótereket, az itt élő lakosság életminőségének javítása irá-

nyában hatva. 

- A kiterjedt lakótelepeket különösen érinti a távhőrendszerek rekonstrukciója. 

 

75. táblázat: Áttekintés az operatív programnak a szegénységgel leginkább sújtott területek 

vagy célcsoportok sajátos igényeinek kezeléséhez való hozzájárulásáról
41

 

Célcsoport / 

földrajzi 

terület 

Tervezett intézkedések 

főbb típusai, amelyek az 

integrált megközelítés 

részei 

Prioritási tengely Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Ipari válságte-

rületeken élők 

környezeti kármentesítés 

(szennyező források feltá-

rása, káros anyagok talaj-

ból, vizekből való eltávolí-

tása) támogatása 

3.: Hulladékgazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsolatos fejleszté-

sek 

KA rendelet-tervezet 3. cikk c) 

ii.: A vízgazdálkodási ágazat 

jelentős beruházási szükségleté-

nek kielégítése az uniós környe-

zetvédelmi vívmányok köve-

telményeinek teljesítése érdeké-

ben 

KA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 

térségekben 

élők 

biomassza hasznosítást 

célzó projektek, fenntart-

ható energiarendszerek 

kiépítésének támogatása 

5.: Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalma-

zása;  

6.: Az energiahatékonyság növelé-

sét és a megújuló energiaforrások 

használatát ösztönző pénzügyi 

eszközök 

KA rendelet-tervezet 3. cikk a) 

i.: A megújuló energiaforrások 

előállításának és elosztásának 

támogatása;  

ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 

4. a): A megújuló energiaforrás-

ok előállításának és elosztásá-

nak támogatása 

KA, 

ERFA 

                                                 
41

 Ha az operatív program különböző régiókategóriákat fed le, a táblázatot régiókategóriánként is meg kell 

bontani. 
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Célcsoport / 

földrajzi 

terület 

Tervezett intézkedések 

főbb típusai, amelyek az 

integrált megközelítés 

részei 

Prioritási tengely Beruházási prioritás Alap 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Nagyvárosi 

szegregálódó 

térségekben 

élők 

levegőszennyezés és zaj-

terhelés folyamatos nyo-

mon követésének, 

monitoringjának támogatá-

sa 

3.:Hulladékgazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsolatos fejleszté-

sek 

KA rendelet-tervezet 3. cikk c) 

i.: A hulladékgazdálkodási ága-

zat jelentős beruházási szükség-

letének kielégítése az uniós 

környezetvédelmi vívmányok 

követelményeinek teljesítése 

érdekében 

KA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 

térségekben 

élők 

épületenergetikai, energia-

hatékonysági beruházások: 

a lakóépület állomány 

megújuló energiaforrások 

fogadására képessé tétele, 

hőtechnikai adottságainak 

javítása, a távhőrendszerek 

rekonstrukciója. Vissza 

nem térítendő támogatások 

és pénzügyi eszközök 

5.: Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalma-

zása;  

6.: Az energiahatékonyság növelé-

sét és a megújuló energiaforrások 

használatát ösztönző pénzügyi 

eszközök 

KA rendelet-tervezet 3. cikk a) 

i.: A megújuló energiaforrások 

előállításának és elosztásának 

támogatása;  

ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 

4. a): A megújuló energiaforrás-

ok előállításának és elosztásá-

nak támogatása 

KA, 

ERFA 

Hátrányos 

helyzetűek/ 

Periférikus 

térségekben 

élők 

köz- és lakóépületek az-

besztmentesítése 

3.:Hulladékgazdálkodással és kár-

mentesítéssel kapcsolatos fejleszté-

sek 

KA rendelet-tervezet 3. cikk c) 

i.: A hulladékgazdálkodási ága-

zat jelentős beruházási szükség-

letének kielégítése az uniós 

környezetvédelmi vívmányok 

követelményeinek teljesítése 

érdekében 

KA 

 



 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

6. * KOMOLY ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI 

HÁTRÁNYOKKAL KÜZDŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁ-

TOS IGÉNYEI 

Magyarországon a komoly és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal jellemez-

hető földrajzi területek között lényegében az előző fejezetben már említett, jellemzően 

vidéki térségeinkben előforduló perifériatérségek azok, amelyeket társadalmi-gazdasági 

leszakadás veszélye fenyeget. A hazai perifériák két főbb csoportját különböztethetjük 

meg az országon belüli pozíció szerint: külső és belső perifériákat. Előbbiek abszolút 

értelemben vett perifériaterületekként az országhatár menti zónák (a periférikus fekvésű, 

ám gazdasági-társadalmi helyzetét tekintve nem perifériatérségnek minősülő osztrák ha-

társzakasz kivételével); a belső perifériák viszont az ország belső részein találhatók (jel-

lemzően belső megyehatárok mentén: Közép-Tiszavidék, ill. Somogy-Tolna, Veszprém-

Vas, Tolna-Baranya, Tolna-Fejér, Somogy-Zala megyék határzónái). A belső perifériák 

fejlettség tekintetében esnek távol a centrumoktól, földrajzi távolságuk azonban nem 

meghatározó. A perifériák között speciális településszerkezeti sajátosságokkal rendelke-

ző típusok a tanyás térségek és az aprófalvas térségek. A természeti adottságaikból, elhe-

lyezkedésükből fakadóan sajátos kihívásokkal szembenézni kénytelen térségek között a 

sík- és dombvidéki ártereket is meg kell említeni. 

 

A periférikus területek, melyek szinte minden téren az ország többi részénél kedvezőtle-

nebb adottságokkal rendelkeznek, folytatódó leszakadása egyre súlyosabb társadalmi 

feszültségekkel fenyeget. E tértípusok jellemző problémái az erősödő elvándorlás, és 

ezzel párhuzamosan, ennek eredményeként az elöregedés jelensége. A térségek jellemző-

je így a társadalmi, ennek következményeként pedig a természeti és épített környezetben 

is megfigyelhetői erodálódás. A perifériák felzárkóztatásának egyik lehetséges módja a 

helyi adottságaik figyelembevételével, helyi erőforrásaik hasznosítására épített stratégián 

alapuló gazdasági fejlődés megindulásának ösztönzése a periféria legversenyképesebb 

körzeteiben, településein. Lényeges kitörési pont lehet tehát a saját adottságokon alapuló 

stratégiák alkalmazása, ennek keretében a természeti és épített örökségi értékek megőr-

zéssel egybekötött használata, melynek elengedhetetlen feltétele a környezet állapotának 

megőrzése. Az esetleges beköltözés ösztönzésére, illetve a lakosság helyben maradását 

szorgalmazandó, az életkörülmények fejlesztése és így az élhető lakókörnyezet biztosítá-

sa is fontos szempont, amelyhez a különböző környezetvédelmi és energetikai infrastruk-

turális fejlesztések is hozzájárulnak. A megújuló energia előállítása is a saját adottságok-

ra építő endogén fejlődési stratégiák egyik kulcseleme lehet.  

 

A KEHOP – az általa lefedett fejlesztési területek jellegénél fogva – nem célozza közvet-

lenül a vidékies térségek, külső és belső perifériák fejlesztését, ugyanakkor egyes intéz-

kedések közvetve hozzájárulnak azok fejlődéséhez:   
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- A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, természeti katasztrófák kockázatá-

nak csökkentését célzó beavatkozások a klímaváltozás következtében várhatóan fo-

kozottabb szárazodási tendenciáknak és vízhiányos időszakoknak erőteljesebben ki-

tett vidékeinken (pl. Homokhátság, Hortobágy) az ésszerű vízvisszatartás, csapadék-

víz-gazdálkodás, mezőgazdasági vízfelhasználás támogatásán keresztül e térségek 

(mező)gazdasági életképességének növeléséhez, az ott élő lakosság életkörülménye-

inek javításához, ezáltal népességmegtartó erejének növeléséhez járulnak hozzá. A 

folyók menti térségek, sík- és dombvidéki árterek kapcsán az operatív program vo-

natkozó intézkedései a természeti károk ellen biztosítanak erőteljesebb védelmet, 

hozzájárulva e térségek lakhatóságának, élhetőségének javításához. Az OP által az 

árvízvédelmi beavatkozásoknál nevesített Sajó, Hernád, Bódva és Tisza menti terüle-

teken és dombvidékeinken az ár- és belvízvédelmi intézkedések jelentős része érint 

hazánkban belső vagy külső perifériának minősülő térséget (a típusos belső periféria 

Közép-Tisza vidéket kiemelt projekt is érinti). 

- A vízi közmű-fejlesztések inkább általános jelleggel, területi preferenciák nélkül 

érintik az egész országot, a specifikus célterületek egy-egy nevesített térség révén 

csupán a nagyprojektek felsorolása kapcsán jelennek meg. 

- A hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések terén a vidékies terek foglalkoz-

tatási lehetőségei, így népességmegtartó ereje javulhat a különböző megújuló ener-

giaforrás-előállítást célzó projektek (pl. biogáz-termelés, komposztálási megoldások) 

révén, melyek ezen felül az érintett térségek környezeti állapotára és terheltségére is 

jótékony hatást gyakorolnak. 

- A természet- és élővilág-védelmi fejlesztések élőhely-rehabilitációs és -

rekonstrukciós beavatkozásai, az élőhelyek fragmentáltságát csökkentő megoldásai 

és a földtani értékek megőrzése révén kiemelten érintik természeti szempontból se-

bezhető védett (földrajzi értelemben gyakran külső vagy belső perifériának minősü-

lő)területeinket, nemzeti parkjainkat, Natura 2000 területeinket, és elősegítik ezek 

fenntartható módon történő megőrzéssel egybekötött használatát. 

- A megújuló energiaforrások alkalmazása, az energetikai és energiahatékonysági fej-

lesztések a helyi erőforrásokhoz alkalmazkodó, decentralizált kis- és közepes terme-

lőegységek kialakításának támogatása a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a helyi közös-

ségek gazdasági életképességéhez, a természeti értékek megőrzéséhez, nagyváros-

aink élhetőségének javításához, a lakókörnyezetek életminőségének fejlesztéséhez 

járulnak hozzá. 
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7. AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, ELLENŐRZÉSÉRT ÉS A RELEVÁNS 

PARTNEREK SZEREPÉÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS 

SZERVEK 

7.1. Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása (Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet (CPR) 87. cikk (5) (a) és (b) bekezdés) 

76. táblázat: Az illetékes hatóságok és szervek azonosítása és elérhetőségei 

Hatóság/szerv 

A hatóság/szerv megnevezése, 

továbbá adott esetben a főosztály 

vagy osztály is 

A hatóság/szerv vezetője 

(pozíció vagy tisztség) 

Irányító hatóság KEHOP Irányító Hatóság 
a tervezés későbbi fázisában kerül 

kitöltésre 

Igazoló hatóság Magyar Államkincstár 
a tervezés későbbi fázisában kerül 

kitöltésre 

Ellenőrzési hatóság 
Európai Uniós Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság 

a tervezés későbbi fázisában kerül 

kitöltésre 

Szerv, amely számára a 

Bizottság kifizetést eszközöl 

n.a. (korábban 

Pénzügyminisztérium, majd NGM 

Nemzeti Programengedélyező 

Iroda, NGM NAO Iroda) 

a tervezés későbbi fázisában kerül 

kitöltésre 

 

Irányító hatóság 

2014. január 1-től az operatív programok irányító hatóságai az NFÜ-től a 2014-2020 kö-

zötti operatív programok szakmai tartalmáért felelős szaktárcához kerülnek áthelyezésre, 

a központi koordinációt a Miniszterelnökség végzi. Az Irányító Hatóságok feladatát 

2014. január 1-től a tervezésért felelős szaktárcák és esetleges jogutódaik látják el, a Kö-

zös rendelkezésekről szóló rendeletnek (CPR) megfelelően.  

 

Közreműködő Szervezet 

A 2014-2020-as operatív programok végrehajtásában kijelölésre kerülő közreműködő 

szervezetek 2014. január 1-től az IH-kat irányító minisztériumok irányítása alá kerülnek. 

 

Igazoló Hatóság: 

A Magyar Államkincstár látja el az Igazoló Hatóság feladatait a Közös rendelkezésekről 

szóló rendeletnek megfelelően.  

Ellenőrző Hatóság:  

Az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el az Ellenőrző Hatóság 

feladatait a Közös rendelkezésekről szóló rendeletnek megfelelően.  
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7.2. Az 5. cikkelyben hivatkozott partnerek operatív program készítésébe való 

bevonása érdekében tett lépések, és a partnerek szerepe az operatív program 

megvalósításában, monitoringjában és értékelésében (CPR 87. cikk (5) (c) bekezdés) 

7.2.1. A releváns partnerek szerepe az operatív program készítésében, 

végrehajtásában, ellenőrzésében és értékelésében. 

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program tervezése a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (NFM) Fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatás-

okért Felelős Államtitkárságának főfelelősségébe tartozik. A tervezésben a Belügymi-

nisztérium és Vidékfejlesztési Minisztérium tervező társtárcaként vesz részt. 

 

77. táblázat: A KEHOP tervezési egyeztetések főbb adatai (indikatív felsorolás) 

Időpont Esemény 

Szervező / Egyeztetésbe 

bevont 

tárca/szervezet 

2013.  

folyamatos 
Tárcaközi tervezési egyeztetések 

Belügyminisztérium (BM), 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

2013. 

folyamatos 

A KEHOP egyes prioritási tengelyeinek 

munkacsoport ülései, tematikus 

munkamegbeszélések 

NFM, VM, BM, NFÜ KEOP 

IH, NFÜ KOR IH, NTH, ex 

ante értékelők 

2013. 

folyamatos. 

A KEHOP ex ante és SKV értékelésével 

kapcsolatos megbeszélések 

Ex ante értékelők, NFÜ KOR 

IH 

2013.  

júniustól folyamatos 

Egyeztetés a PM és az Operatív Programok 

társadalmasításáról 
Miniszterelnökség 

2013.  

március 

A KEHOP energetikai és egyéb fejlesztéseinek 

DRS-hez való illeszkedése 

Duna Régió Stratégia 

Kormánybiztosi Titkárság 

2013. 

február 25-26. 
A PM egyeztetése - OP - workshop 

Európai Bizottság 

2013.  

április 24. 

Technikai egyeztetés a KEHOP 

előrehaladásáról 

2013.  

szeptember 18. 
A PM egyeztetése 

2013.  

október 

Technikai egyeztetés a KEHOP 

előrehaladásáról 

2013. 

július 

Az Ős-Dráva Program bemutatása és a 

tervezéshez való kapcsolódása Ős-Dráva Program 

Kormánybiztosi Titkárság 2013. 

szeptember 

Az Ős-Dráva Program KEHOP-hoz való 

kapcsolódása 

 

A 2013. május 15-től engedélyezett társadalmi egyeztetések során az alábbi szakmai 

szervezetekkel, illetve fórumokon történt szakmai egyeztetés: 
 

78. táblázat: A KEHOP társadalmi egyeztetések főbb adatai 

Időpont Esemény Szervező Résztvevők köre 
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Időpont Esemény Szervező Résztvevők köre 

2013. 

június 

KEOP Monitoring 

Bizottság 
NFÜ 

KEOP Monitoring Bizottság 

tagjai 

2013. 

június. 

A Partnerségi Megállapo-

dásról (PM) szóló konzul-

táció, amelynek során a 

KEHOP főbb irányvonalai 

is bemutatásra kerültek 

NGM 

A partnerség megindul a 

KEHOP ágazati kulcspartne-

rek révén 

2013. 

július  

TOP-VEKOP munkacso-

port, amelyen a KEHOP 

ismertetésére is sor került  

NGM - NTH Szaktárcák, megyei szereplők 

2013. 

július  

A KEHOP tervezetének 

megismertetése és civil 

partnerekkel történő vé-

leményeztetése 

MTVSZ 
Mintegy 50 civil szervezet 

került bevonásra 

2013. 

szeptember  

Natura 2000 finanszírozá-

si fórum 2014-20 
VM, WWF 

A 2007-13-as időszaki KEOP 

végrehajtásában, valamint a 

2014-20-as időszak KEHOP 

tervezésében résztvevő tárcák 

és szervezetek (IH, KSz), 

valamint civil szervezetek 

 

A KEHOP ex-ante értékelőivel az együttműködés 2013. májusában kezdődött meg, a 

KEHOP-2.0.-3.0 összevont változata ennek megfelelően már az ex ante értékelése I. és 

II. köztes értékelési jelentésében megfogalmazott észrevételek, valamint az ex-ante érté-

kelőkkel történt megbeszéléseken elhangzottak figyelembevételével készült. A stratégiai 

környezeti hatásvizsgálatának (SKV) készítője is folyamatosan bevonásra kerül az opera-

tív program kidolgozásába 

7.2.2. ESZA esetében: Közvetett támogatások 

Az alfejezet kitöltése a KEHOP kapcsán nem releváns. 

7.2.3. ESZA esetében, amennyiben releváns: kapacitásépítésre elkülönített források 

(ESZA rendelet 6. cikk (2) és (3) bekezdés) 

Az alfejezet kitöltése a KEHOP kapcsán nem releváns. 
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8. * KOORDINÁCIÓ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS EGYÉB 

UNIÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK, VALAMINT 

AZ EBB KÖZÖTT (KÖZÖS RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ RENDELET (CPR) 87. 

CIKK (6) (A) BEKEZDÉS) 

Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásában átfogó 

nemzeti célkitűzésként a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoz-

tatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése került meghatározásra. A Struk-

turális Alapok támogatásával megvalósuló egyes Operatív Programok bár különböző 

ágazati célkitűzésekhez és prioritásokhoz illeszkednek, mind ezen alapelv mentén kerül-

tek kidolgozásra, azaz elsődleges céljuk, hogy a természeti erőforrásokkal történő haté-

konyabb gazdálkodást szem előtt tartva hozzájáruljanak a fenntartható növekedés eléré-

séhez. 

Ennek szellemében az átfogó nemzet fejlesztési célkitűzéshez öt nemzeti fejlesztési prio-

ritás került kijelölésre, átfogva a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztéspolitika 

egészét: 

1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozása; 

2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társa-

dalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre); 

3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése; 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó Állam; 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. 

A fentiekben meghatározott fejlesztési prioritások közül a KEHOP elsődlegesen az ener-

gia- és erőforrás-hatékonyság növeléséhez kapcsolódik, de közvetve hozzájárul a többi 

prioritás megvalósításához is. Ez az integrált szemlélet a többi ágazati, illetve területi 

Operatív Programról is elmondható, ezért kiemelten fontos, hogy a következő időszakra 

vonatkozó fejlesztési források felhasználásának tervezését hatékony és központi koordi-

náció hangolja össze. 

A központi koordináció ellátásáért felelős szervezetnek a Miniszterelnökség ad helyet, 

feladatai pedig kiterjednek a Koordinációs Operatív Program végrehajtása mellett az 

egységes eljárásrendek, módszertanok kialakítására, a törvényességi felügyelet ellátására, 

panaszok kivizsgálására, valamint az első fokú döntések azonos elvek szerinti feljebbvi-

teli rendszerének működtetésére. Az egységes döntéshozatalt szolgálja a jelenlegi idő-

szakban működő Nemzeti Fejlesztési Kormánybiztosság (NFK), amely dönt az operatív 

programok tartalmáról, elfogadja a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság 

számára benyújtandó javaslatokat, dönt a kiemelt projektek nevesítéséről, dönt az egy-

milliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokról. Az NFK a felelős a 

2014–2020 időszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során alkalmazandó eljárásrend és 

szervezeti környezet jóváhagyásáért. 
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Az erős központi koordináció mellett az Operatív Programok szakmai kidolgozásáért és a 

végrehajtás szakmai felügyeletéért az egyes szaktárcák felelnek. A következő időszak 

energetikai, környezetvédelmi és vízügyi fejlesztéseit átfogó KEHOP tervezése három 

tárca, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügy-

minisztérium közös együttműködésében valósul meg, amelynek során a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium látja el a tárcák közötti koordináció szerepét. 

 

A többi ESB alappal történő összhang biztosítása: 

A „4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” prioritástengely tekintetében 

az érintett alapok közötti koordináció egyik fő eszköze az Élőhelyvédelmi irányelv 

(92/43/EGK) 8. cikke alapján elkészített Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési 

Terv. Az intézkedési terv rögzíti a Natura 2000 területek megőrzésével, valamint az uni-

ós természetvédelmi irányelvek hatálya alá tartozó fajok és élőhelyek természetvédelmi 

helyzetének javításával kapcsolatos tagállami prioritásokat és stratégiai célkitűzéseket, 

meghatározza a szükséges beavatkozásokat, továbbá azonosítja az előirányzott felada-

tokhoz illeszkedő uniós finanszírozási eszközöket. 

A priorizált intézkedési terv megvalósításához szükséges finanszírozási keretet a tagál-

lami források mellett, az egyes uniós alapok biztosítják. Az ERFA és a KA mellett ki-

emelt szerepet játszanak az EMVA, ETHA és a LIFE program forrásai. A fejlesztések 

meghatározása során minderre figyelemmel kell lenni. 

 

Más uniós forrásokkal történő összhang biztosítása: 

A programozás és a megvalósítás szakaszában biztosítani kell az ESB alapok magyaror-

szági támogatásainak más uniós politikákkal való összhangját is. A KEHOP főbb kapcso-

lódásai a következők: 

HORIZON 2020: 

A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan a 

HORIZON 2020-hoz kötődő kapcsolatok kiemelten fontosak. Az energetika területén 

megvalósuló K+F+I tevékenységek támogatására és HORIZON2020 potenciális ma-

gyarországi résztvevőinek felkészítésére a GINOP nyújt lehetőséget. Ezen felül a meg-

újuló erőforrások vonatkozásában azon fejlesztések megvalósulását, ahol a prototípus 

már elérhető és a fejlesztés „ipari méretűnek tekinthető”, valamint piaci bevezetés előtt 

áll (például 2. és 3. generációs bioüzemanyagok) a KEHOP-on belül szeretnénk ösztö-

nözni, amellyel lehetőség nyílik a HORIZON 2020 kutatási keretprogramon belül kifej-

lesztett technológiák piacra lépését is elősegíteni. 

 

LIFE+: 
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A LIFE program tekintetében kiemelendő a LIFE integrált projektek szerepe. A 2014-

2020 időszakban több olyan LIFE integrált projekt elindítását tervezzük, amelyek köz-

vetlenül a Natura 2000 priorizált intézkedési terv egy-egy prioritásának megvalósítására 

irányulnak és a LIFE források mellett ERFA és KA forrásokat is felhasználnak. A „4. 

Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” prioritástengely legtöbb intézkedése 

olyan tevékenységeket támogat, amelyek a tervezett LIFE integrált projektekhez közvet-

lenül kapcsolódhatnak. A fejlesztések azonosítása és kiválasztása során gondoskodni kell 

arról, hogy a LIFE integrált projektekhez kapcsolódó projektek elsőbbséget élvezzenek. 

 

Egyéb nemzeti forrásokkal történő összhang biztosítása: 

ZFR 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás és klíma-, ener-

giapolitika területén 2020-ig vállalt célok megvalósítását a KSK források mellett a 2014. 

évben elindításra kerülő Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ZFR) által kívánjuk ösz-

tönözni. A ZFR forrásai az EU 2013-tól induló új kvótakereskedelmi rendszerének bevé-

teleiből származna, amelyek nagysága a kvótaárak folytonos ingadozása miatt egyelőre 

bizonytalan. Ezért ezen források várhatóan azon, egyéb zöldgazdaság-fejlesztési célú 

beruházások megvalósításához tudnak majd támogatást nyújtani, amelyek a KEHOP-ból 

kiszorulnak, illetve amelyek a KEHOP-ból nem tudnak elegendő forráshoz jutni. 
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9. * EX-ANTE FELTÉTELEK (Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 

87. cikk (6) (B) bekezdés) 

A fejezetben összefoglaltuk az ex ante feltételek teljesítésének hátterét, szükségességét, 

kiemelve a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a KEHOP vonatkozásában releváns 

ex-ante feltételeket, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkat. 

Az EX ANTE feltételek teljesítésének háttere: A 2014-2020-as időszak strukturális és ko-

héziós politikájára vonatkozó szabályozás szerint a tagállamoknak a programok elfoga-

dásához, illetve annak érdekében, hogy a Bizottság ezek forrásait folyósítsa, előre meg-

határozott tematikus célonkénti, illetve horizontális eredményességi feltételeket ún. ex-

ante kondicionalitásokat kell teljesíteni.  

9.1. Az alkalmazható ex-ante feltételek azonosítása és a teljesítésük értékelése 

(25. táblázat). 

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes, az operatív programban alkalmazható, temati-

kus ex-ante feltételt, ami a program végrehajtását befolyásolja / befolyásolhatja. Minden 

alkalmazható ex-ante feltétel esetében beazonosítottuk a kapcsolódó prioritásokat. Az ex-

ante kondicionalitásokat a teljesülésük határidejét tekintve három kategóriába sorolhat-

juk: 

 már teljesült ex-ante kondicionalitások, 

 2013 év végéig teljesülő ex-ante kondicionalitások, 

 2014 év végéig teljesülő kondicionalitások. 

A Partnerségi Megállapodásban rögzített tematikus ex-ante kondicionalitások közül 

összesen 9 érinti közvetve vagy közvetlenül valamelyik prioritás vagy prioritások megva-

lósulását, amelyek közül 6 kondicionalitás teljes egészében, 3 pedig részben már megva-

lósult.  

A tematikus ex-ante kondicionalitásokon túlmenően a tagállamoknak horizontális ex-

ante feltételeket is teljesíteniük szükséges, annak érdekében, hogy a programok hatéko-

nyan megvalósuljanak, illetve, hogy a kifizetések ne kerüljenek felfüggesztésre. A táblá-

zat második fele tartalmazza a KEHOP vonatkozásában releváns, általános területekhez 

kapcsolódó horizontális ex ante feltételeket is. Míg a tematikus kondicionalitások esetén 

egyértelműen beazonosítható, hogy mely prioritás vagy prioritások megvalósítására van 

hatással adott ex ante kondicionalitás megléte vagy hiánya, az általános területek többsé-

ge a teljes OP viszonylatában releváns. Így például az uniós közbeszerzési jog és a ma-

gyar közbeszerzési jog összhangjának hiánya a teljes OP megvalósulást fenyegetné. A 

három általános típusú ex-ante feltétel (az uniós közbeszerzési joggal való összhang meg-

teremtését célzó; az állami támogatásokra, valamint a hatékony monitoring rendszerre 

vonatkozó) teljes egészében megvalósult. 
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79. táblázat: Alkalmazandó ex-ante kondicionalítások azonosítása és teljesülésük értékelése 

Alkalmazandó ex-ante feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, amelyekre a 

feltétel vonatkozik 

Az ex-ante feltétel teljesült: 

Igen/Nem/Részben 
Kritériumok teljesültek 

2. A környezeti hatásvizsgálat (EIA) és 

stratégiai környezeti vizsgálat (SEA) ered-

ményes alkalmazásához szükséges felada-

tok és jogszabályok 

1,2,3,4,5,6,7 Részben 

1. A környezeti hatásvizsgálatra és a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó 

irányelvek teljes körű és megfelelő átültetése 

2.  A környezeti hatásvizsgálatra és stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó 

uniós jogszabályok végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét szolgáló intéz-

ményi intézkedések 

3. A környezeti hatásvizsgálatra és a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó 

irányelvek végrehajtásában résztvevő munkatársak képzését és tájékoztatását 

szolgáló stratégia 

4. A megfelelő igazgatási kapacitások rendelkezésre állását biztosító intézkedések 

4.1 Intézkedésekre került sor előmozdítan-

dó az épületek építése vagy felújítása során 

az energia-végfelhasználás hatékonyságá-

nak költséghatékony javítását és az ener-

giahatékonyságba történő költséghatékony 

beruházást 

5,6 Részben 

Érvényben vannak a 2010/31/EU irányelv 3. cikke, 4. cikke és 5. cikkével össz-

hangban álló, az épületek energiahatékonyságával kapcsolatos minimumkövetel-

mények teljesítésének biztosítását célzó intézkedések. 

Az épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer létrehozásához szükséges in-

tézkedések a 2010/31/EU irányelv 11. cikkének megfelelően. 

Az energiahatékonyság növelésére vonatkozó stratégiai tervezést biztosító intézke-

désekre került sor a 2012/27/EU irányelv 3. cikkének megfelelően. 

Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról 

szóló 2006/32/EK irányelv 13. cikkével összhangban álló intézkedések az egyéni 

fogyasztásmérőkkel rendelkező végfelhasználók részére történő ellátás biztosítása 

érdekében, a műszakilag lehetséges, pénzügyileg ésszerű és a potenciális energia-

megtakarítással arányos mértékben. 

4.3 Intézkedések történtek a megújuló 5,6 Igen A 2009/28/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése, 16. cikkének (2) bekezdése és 
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Alkalmazandó ex-ante feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, amelyekre a 

feltétel vonatkozik 

Az ex-ante feltétel teljesült: 

Igen/Nem/Részben 
Kritériumok teljesültek 

energiaforrások termelésének és elosztásá-

nak támogatására 

16. cikkének (3) bekezdése értelmében átlátható támogatási rendszerek, a távveze-

tékrendszerhez való elsőbbségi hozzáférés, vagy garantált hozzáférés és elsőbbségi 

terheléselosztás, valamint a műszaki átalakítások költségeinek viselésére és meg-

osztására vonatkozó egységes szabályok vannak érvényben. 

A tagállam a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervet fogad el a 

2009/28/EK irányelv 4. cikkének megfelelően. 

5.1. Kockázatmegelőzés és kockázatkeze-

lés: nemzeti vagy regionális kockázatelem-

zés megléte katasztrófavédelem céljából, 

figyelembe véve az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást 

1 Részben 

A következő elemeket tartalmazó nemzeti vagy regionális kockázatelemzés van 

érvényben:  

 a kockázatfelmérés céljára használt eljárás, módszertan, módszerek és nem 

különleges adatok, valamint a beruházások rangsorolására szolgáló kocká-

zatalapú kritériumok leírása; 

 az egy- vagy többféle kockázatra vonatkozó forgatókönyvek leírása; 

 adott esetben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nemzeti straté-

giáinak figyelembe vétele. 

6.1. Vízügyi ágazat: a) Olyan vízdíj-

megállapítási politika megléte, amely 

alkalmas arra, hogy a felhasználókat a 

2,3,5 Részben 

A tagállam biztosítja, hogy a különféle célokra hasznosított víz hozzájárul a víz-

szolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a 2000/60/EK 

irányelv 9. cikkének megfelelően. 
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Alkalmazandó ex-ante feltétel 

Prioritástengely vagy 

tengelyek, amelyekre a 

feltétel vonatkozik 

Az ex-ante feltétel teljesült: 

Igen/Nem/Részben 
Kritériumok teljesültek 

vízforrások hatékony használatára 

ösztönözze, és (b) annak biztosítása, hogy a 

különféle vízhasznosítási célok megoszlása 

megfelelően hozzájáruljon a 

vízszolgáltatások költségeinek 

megtérüléséhez a programok által 

támogatott beruházások céljára készített, 

jóváhagyott vízgyűjtőgazdálkodási tervben 

meghatározott mértékben. 

Érvényes Vízgyűjtő-gazdálkodási terv a beruházásokban érintett vízgyűjtő kerület-

re, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 

október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének meg-

felelően. 

6.2. Hulladékágazat: Gazdasági és 

környezeti szempontból fenntartható 

beruházások előmozdítása a 

hulladékágazatban, különösen 

hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása 

révén, a hulladékokról szóló 2008/98/EK 

irányelvnek megfelelően és a 

hulladékhierarchia figyelembevételével. 

3 Részben 

1. A tagállam jelentést nyújt be a Bizottságnak a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében 

foglalt célértékek teljesítésének eredményeiről, a nem teljesítés okairól és a célok 

teljesítése érdekében tervezett intézkedésekről; 

2. A tagállam biztosítja, hogy az illetékes hatóságai a 2008/98/EK irányelv 1., 4., 

13. és 16. cikkének megfelelően egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet alakí-

tanak ki az irányelv 28. cikkében előírt módon; 

3. Legkésőbb 2013. december 12-ig a tagállam kidolgozza, a 2008/98/EK irányelv 

1. és 4. cikkének megfelelően, az irányelv 29. cikkében előírt hulladék-megelőzési 

programokat; 

4. A tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket a 2020. évi újrahasznosítási és 

újrafeldolgozási célértékek elérése érdekében a 2008/98/EK irány-elv 11. cikkének 

megfelelően 
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9.2.Intézkedések leírása, amelyek vonatkozó ex-ante feltételek teljesítését szolgálják, a felelős testületekkel és időbeli ütemezéssel, határidőkkel 

80. táblázat: Az alkalmazható általános ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézkedések 

Nem vagy csak részben teljesült, alkal-

mazható általános ex-ante feltételek 
Nem teljesített kritérium Tervezett intézkedések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

A környezeti hatásvizsgálat (EIA) és stra-

tégiai környezeti vizsgálat (SEA) eredmé-

nyes alkalmazásához szükséges feladatok 

és jogszabályok 

 

 

A környezeti hatásvizsgá-

latra és a stratégiai környe-

zeti vizsgálatra vonatkozó 

irányelvek teljes körű és 

megfelelő átültetése 

Amennyiben a Bizottság nem fogadja el az 

eddig elvégzett jogszabály módosítások 

megfelelőségét, valamint a magyar hatósá-

goknak a „jelentős módosítás” fogalmának 

megfelelő átültetésére vonatkozó indokait, 

akkor a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélye-

zési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet további módosítása szük-

séges. 

2013.december 31. 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

A környezeti hatásvizsgá-

latra és stratégiai környe-

zeti vizsgálatra vonatkozó 

uniós jogszabályok végre-

hajtását, alkalmazását és 

felügyeletét szolgáló in-

tézményi intézkedések 

A jogalkalmazás közben észlelt gyakorlati 

tapasztalatok és a felmerült nehézségek 

megvizsgálása, valamint az esetleges jog-

hézagok pótlása és az előírások jobb al-

kalmazhatósága érdekében a stratégiai 

környezeti vizsgálati szabályozás átfogó 

felülvizsgálata javasolt, melybe szükséges 

bevonni valamennyi környezetvédelmi 

felügyelőséget, a főfelügyelőséget, az 

eljárásban érintett társminisztériumokat, 

társhatóságokat és önkormányzatokat, 

beruházókat, a tervek/programok kidolgo-

zóit, civil szervezeteket, valamint a társa-

dalom érintett rétegeit. A jövőben ezt az 

2013.december 31. 
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Nem vagy csak részben teljesült, alkal-

mazható általános ex-ante feltételek 
Nem teljesített kritérium Tervezett intézkedések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

elektronikus ügyintézés egyre szélesebb 

körben való alkalmazásával kívánjuk to-

vább fokozni. 

A környezeti hatásvizsgá-

latra és a stratégiai környe-

zeti vizsgálatra vonatkozó 

irányelvek végrehajtásában 

résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását 

szolgáló stratégia 

Mindkét területen szükséges a képzést és 

tájékoztatást elősegítő stratégia kidolgozá-

sa és megvalósítása. 

2013.december 31. 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

A megfelelő igazgatási 

kapacitások rendelkezésre 

állását biztosító intézkedé-

sek 

A szakhatósági eljárások számának növe-

kedése minimum 15%-os létszámbővítést 

(235 fő) tesz szükségessé a hatósági szak-

emberek vonatkozásában. 

2013.december 31. 

 

  



 

136 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

81. táblázat: Az alkalmazható tematikus ex-ante feltételek teljesítését szolgáló tervezett intézkedések 

Nem vagy csak részben teljesült, al-

kalmazható tematikus ex-ante feltéte-

lek 

Nem teljesített kritéri-

umok 
Tervezett intézkedések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

4.1 Intézkedésekre került sor előmozdí-

tandó az épületek építése vagy felújítása 

során az energia-végfelhasználás haté-

konyságának költséghatékony javítását 

és az energiahatékonyságba történő 

költséghatékony beruházást 

Az energiahatékonyság 

növelésére vonatkozó 

stratégiai tervezést bizto-

sító intézkedésekre került 

sor a 2012/27/EU irány-

elv 3. cikkének megfele-

lően. 

Magyarország a 2012/27/EU irányelvben 

meghatározott nemzeti energiahatékony-

sági célkitűzését az EU felé lejelentette. 

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 

elkészítése folyamatban van és várhatóan 

a 2013. év végéig elkészül. A Stratégia 

elkészítésének határideje az irányelv 

szerint: 2014. április 30. Ennek alapján 

Magyarország az irányelv szerinti köte-

lezettségét a megadott határidőig teljesíti. 

2013. december 31. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

5.1. Kockázatmegelőzés és kockázatke-

zelés: nemzeti vagy regionális kockázat-

elemzés megléte katasztrófavédelem 

céljából, figyelembe véve az éghajlatvál-

tozáshoz való alkalmazkodást 

A kockázatfelmérés cél-

jára használt eljárás, 

módszertan, módszerek 

és nem különleges ada-

tok, valamint a beruházá-

sok rangsorolására szol-

gáló kockázatalapú krité-

riumok leírása. 

Kidolgozásra kerül a részletes nemzeti 

kockázatfelmérési módszertan. A mód-

szertan alapjául a nemzetközi gyakorlat 

és szakirodalom, az EU iránymutatás, 

valamint az ISO 31010 szabvány fog 

szolgálni. 

2013. augusztus 31. 

 Belügyminisztérium; 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

Vidékfejlesztési Minisztérium be-

vonásával 

Az egy- vagy többféle 

kockázatra vonatkozó 

forgatókönyvek leírása. 

Az új kockázatfelmérési módszertan 

egyik fő mérföldköveként többségében 

egyféle, kisebb részben többféle kocká-

zatra vonatkozó forgatókönyvek kerülnek 

kidolgozásra. 

2013. október 31. 
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Nem vagy csak részben teljesült, al-

kalmazható tematikus ex-ante feltéte-

lek 

Nem teljesített kritéri-

umok 
Tervezett intézkedések Határidő (dátum) A teljesítésért felelős szervek 

 

Adott esetben az éghaj-

latváltozáshoz való al-

kalmazkodás nemzeti 

stratégiáinak figyelembe 

vétele. 

A Nemzeti Katasztrófa Kockázatértéke-

lés és Módszer jelentés elkészítése, ösz-

szeállítása a Magyar Földtani és Geofizi-

kai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási 

Központja által kidolgozott Nemzeti 

Alkalmazkodási Stratégia figyelembe 

vételével, azzal harmonizációban. 

2014. június 30. 

Belügyminisztérium; Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium és a Vidékfej-

lesztési Minisztérium bevonásával 

6.1. Vízügyi ágazat: a) Olyan vízdíj-

megállapítási politika megléte, amely 

alkalmas arra, hogy a felhasználókat a 

vízforrások hatékony használatára ösztö-

nözze, és (b) annak biztosítása, hogy a 

különféle vízhasznosítási célok megosz-

lása megfelelően hozzájáruljon a víz-

szolgáltatások költségeinek megtérülé-

séhez a programok által támogatott be-

ruházások céljára készített, jóváhagyott 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervben megha-

tározott mértékben. 

A tagállam biztosítja, 

hogy a különféle célokra 

hasznosított víz hozzájá-

rul a vízszolgáltatások 

költségeinek megtérülé-

séhez minden ágazatban, 

a 2000/60/EK irányelv 9. 

cikkének megfelelően 

A vízhasználatok gazdasági elemzésének 

elkészítése a mezőgazdasági ágazat, az 

ipari ágazat és az egyéb vízhasználatok 

tekintetében, kivéve a vízi közmű-

szolgáltatás területét. 

2013. december 22. 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Belügyminisztérium 

 A vízi közmű-szolgáltatás területére 

vonatkozóan az Irányelvben előírt gazda-

sági elemzés elkészítése. 

2013. december 22. 
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10. * A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRÁCIÓS TERHEI-

NEK CSÖKKENTÉSE 

Alapelvek: 

- Az eljárásrendekben a szakmai szolgáltató szemléletet szükséges erősíteni, beleértve, 

hogy a kedvezményezetteket a végrehajtó intézményrendszernek partnerként kell ke-

zelnie.  

- A kedvezményezettek számára felesleges terhet jelentő és a programmegvalósítást 

lassító bürokratikus elemek (pl. felesleges mellékletek, alátámasztó dokumentumok) 

csökkentése szükséges. 

- A program- illetve a projektkiválasztási eljárásrendekben az eddigi túlzó adminisztra-

tív feltételrendszerrel szemben a szakmai-műszaki és a pénzügyi fenntarthatósági 

szempontok érvényesítését szükséges előtérbe helyezni.  

Egyszerűsítő javaslatok: 

1. Az elektronikus, illetve on-line ügyintézés kiterjesztése 

- Amely kedvezményezetti kör esetén releváns, az elektronikus aláírás használatát álta-

lánossá kell tenni.  

- A pályázati anyagokat az eddigi papír alapú, ill. CD-n való beadás helyett egy elekt-

ronikus felületre lehessen feltölteni. 

- A kapcsolattartás és tematikus információszolgáltatás nem csak a pályázati, hanem a 

megvalósítási és fenntartási időszakban is döntően elektronikus felületen kell megva-

lósuljon. 

- Törekedni kell arra is, hogy a kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást-, és a tematikus in-

formációszolgáltatást már a projekt-előkészítési (projektgenerálási) fázisban is elekt-

ronikus felület, információs rendszer támogassa. 

 

2. A benyújtandó dokumentumok számának, terjedelmének csökkentése. 

- A duplikáció elkerülése végett pályázattípustól és eljárásrendtől függően, a pályázó-

nak, illetve kedvezményezettnek egyféle módon, vagy csak papír vagy lehetőség sze-

rint elektronikus formában kelljen benyújtani a pályázatát. 

- Az irányító hatóságok, közreműködő, ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek sem az értékelés, sem a megvalósítás szakaszában 

nem relevánsak. 

- Az irányító hatóságok, közreműködő, ill. közvetítő szervezetek nem kérhetnek be 

olyan dokumentumokat, amelyek az államigazgatás másutt meglévő nyilvántartásai-

ban, elektronikus rendszereiben rendelkezésre állnak, ugyanakkor a pályázók csak 

úgy adhatnak be pályázatot, ha az adatok ilyen módon való lekéréséhez, adatvédelmi 

szempontoknak megfelelő kezeléséhez hozzájárulnak. 

- A szabályozási környezet változása esetében a végrehajtásért felelős intézményrend-

szernek szükséges mindezt jelezni, terjeszteni a kedvezményezettek felé, szem előtt 
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tartva, hogy az időközben történő változás számukra ne jelentsen kedvezőtlenebb fel-

tételt; kivétel ez alól, ha a jogszabály mást nem tesz lehetővé. 

- Szükséges olyan rendszer kidolgozása, melyben a pályázó a regisztrációt követően 

egyszer tölti fel az adatait. Erre szolgálhat az EMIR v. FAIR, mint pályázói „adat-

bank”, így a pályázathoz szükséges adatokat egyszer kell feltölteni (az egyéb céges 

adatokat -pl. beszámoló és mérleg adatok- a rendszer automatikusan hozzárendeli és 

frissíti). Ezt követően kizárólag a módosulásokat szükséges jelezni, azaz újabb pályá-

zat esetén ezeket már nem kell újból megadni; 

- Az egy projekthez, kifizetési kérelmekhez tartozó dokumentumokat egy alkalommal 

kell megadni. 

 

3. A pályázói, illetve a projektadminisztrációs, online kommunikációs felület to-

vábbfejlesztése: 

- Az irányító hatóságok (v. Miniszterelnökség) az egységesíthető információszolgálta-

tások esetére egységes sablonokat készítenek, és tesznek elérhetővé a pályázók, ill. 

kedvezményezettek számára. 

- Az egyszeri pályázói regisztráció után feltölthetővé válik a pályázat teljes dokumen-

tációja, így az elektronikus adathordozó használata elhagyható, annak sérülése kizár-

ható. 

- Interaktívvá és dokumentálttá válik a kapcsolattartás a kedvezményezett és a közre-

működő szervezet/irányító hatóság között, a kedvezményezett nem csak akkor léphet 

kapcsolatba az intézményrendszerrel, amikor „kötelező” adatszolgáltatás vagy értesí-

tés történik. 

 

4. Az eljárások gyorsítása, illetve egyszerűsítése 

- A pályázótól, kedvezményezettől bekérhető dokumentumok, mellékletek száma to-

vább csökken. 

- Az elektronikus jelentéskészítőben csak a projektre releváns kérdésekre kell választ 

adni, a rendszer által már ismert kedvezményezetti és projekt adatokat nem kell újból 

feltölteni. 

- A projektek megvalósítása idején törekedni kell, hogy a lebonyolítás szabályai ne 

változzanak, vagy amennyiben ez elkerülhetetlen, a változtatásról minden érintett 

kedvezményezettet azonnal tájékoztatni kell. A jogszabályi változások következté-

ben a szabályozókat úgy kell kialakítani, hogy a változtatás a kedvezményezettek 

számára ne jelentsen hátrányt. 

- A támogatott projekt tartalmának változását, különösen ha az vis maior eset, jogsza-

bályi változás vagy egyéb, előre nem várt szakmai-műszaki körülmény eredménye, 

rugalmasan kell kezelni. Ennek feltétele, hogy sem a projekt célja, sem a beruházás 

eredménye, sem a vállalt indikátorok nem változhatnak.  
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5.  A pályázók és kedvezményezettek számára az ügyfélszolgálat, a kapcsolattartás, 

a személyes konzultáció közvetlenebbé tétele 

- Teljesíteni kell azt a jogos pályázói / kedvezményezetti elvárást, hogy 

o az ügyintézők legyenek elérhetőek, kompetensek; 

o szervezettől függetlenül azonosan értelmezzenek egy-egy problémát (ezt a mun-

kát interaktív működési kézikönyv és szakmai backoffice, tudásbázis segítse); 

- a kedvezményezettek előtt ismert kell legyen, hogy milyen kérdésükkel (műszaki, 

pénzügyi, technikai, stb.) kikhez fordulhatnak (név, e-mail cím, telefonszám), így 

ügyintézésnél mindig az adott témában illetékes és kompetens kollégát tudják keres-

ni. 

 

6. A pályázati felhívások, útmutatók esetén törekedni kell a minél nagyobb átlátha-

tóság biztosítása 

- Ennek érdekében a pályázati felhívások, útmutatók, a pályázók, illetve a kedvezmé-

nyezettek által teljesítendő feladatok, kötelezettségek egyértelműen kerüljenek meg-

határozásra, azokat a közreműködő szervezet (ek) minden esetben azonos módon 

kell, hogy értelmezzék. 

- Egyszerűbben értelmezhető, valóban mérhető indikátorok kerüljenek kialakításra, 

egyértelműen meghatározva a szankcionálandó és a csupán adatszolgáltatási jellegű 

indikátorokat. 

- Egységesítésre kerülnek az egyes közreműködő szervezetek jelenleg egymástól eltérő 

követelményrendszerei, ez megkönnyíti azon pályázók, ill. kedvezményezettek mun-

káját, akik több közreműködő szervezettel is kapcsolatban állnak. Amennyiben egy 

információt, adatot egy közreműködő szervezet már bekért, azt egy másik közremű-

ködő szervezet nem kérheti be, azt a pályázói „adatbank” (FAIR) rendszerből kell, 

hogy kinyerje.  

 

7. A támogatások kifizetésének gyorsítása, az adminisztráció egyszerűsítése, a bizto-

sítékok biztosításának segítése, gyorsítása 

- Lehetővé kell tenni a beszállítói számlák elektronikus hitelesítését. 

- A számlaösszesítő benyújtási lehetőségének kiterjesztése megvizsgálásra kerül, pár-

huzamosan az alátámasztó dokumentumok helyszíni szemle keretében történő ellen-

őrzésének lehetőségével. 

- Amennyiben az elszámolni tervezett tételeket a közreműködő szervezet a szabályo-

zásban megadott határidőn belül nem dolgozza fel, azok támogatási tartalmát ki kell 

fizetni, s utólag lehet ellenőrizni, a közreműködő szervezet késlekedése miatt a pro-

jekt megvalósítása nem késlekedhet. 

- A különféle hatósági igazolások érvényességi határideje „automatikusan” meghosz-

szabbodik, amennyiben a feldolgozási vagy hiánypótlási időszak elhúzódik. 

- A támogatás biztosítására szolgáló garancia költsége elszámolható költségnek fog 

minősülni. 



 

141 

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért álláspontjának nem tekinthető. 

 

 

8. Egyéb konkrétumok 

- Az elszámolhatósági szabályok esetén az EU-s szabályokban meghatározottakhoz 

képest tagállami szinten kizárólag annyi többlet elvárás vezethető be, amelyet a hazai 

jogszabályi környezet egyértelműen elvár a projektgazdáktól; ennek minimalizálására 

törekedni kell. 

- Az általány-költségek használatát illetve általány-költségek központi megadását a 

lehető legnagyobb mértékben szükséges ösztönözni.  

- 82. táblázat: Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló tervezett főbb intézkedé-

sek indikatív ütemezéssel és elvárt eredményekkel 

Tervezett főbb intézkedések Elvárt eredmények 
Indikatív időkeret (kezdő és befejező 

dátum) 

A pályázati anyagokat az eddigi 

papír alapú, ill. CD-n való beadás 

helyett egy elektronikus felületen 

kell feltölteni. 

Pályázatok kezelésének 

ideje 5-10 nappal csök-

ken. 

2014.01.01. 2014.12.31. 
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11. HORIZONTÁLIS ELVEK 

11.1. Fenntartható fejlődés 

A 2014-2020-as programidőszak operatív programjainak kialakítása során alapelv, hogy 

a fenntarthatóság kritériumainak érvényesülését a tervezés és a végrehajtás teljes folya-

matában biztosítani kell. Ennek egyik legfontosabb mérföldköve, hogy a Partnerségi 

Megállapodás és az operatív programok vonatkozásában stratégiai környezeti vizsgálat 

készül. 

A KEHOP a környezeti fenntarthatóság szempontjából sajátos helyzetben van a 2014-

2020-as programozási periódus operatív programjai között. Gyakorlatilag az operatív 

program egészének elsődleges célja a környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás. 

Teljes egészében ezen horizontális alapelv elérését biztosítják a prioritástengelyek és 

intézkedések egyaránt. Az OP tartalmának tervezése során a környezeti fenntarthatóság 

érvényesítése alapvető hangsúlyt kapott, lényegében maguk az intézkedések hatnak köz-

vetlenül a lakosság életminőségének, az élhetőbb, tisztább környezet biztosításának és a 

fenntartható gazdasági növekedés támogatásának az irányában. 

A konkrét prioritás- és intézkedésstruktúrán túl a programvégrehajtás valamennyi szint-

jén megfelelő irányítási rendszerek kerülnek kialakításra annak érdekében, hogy az eset-

legesen nem fenntartható vagy környezeti szempontból kedvezőtlen hatások kiküszöböl-

hetőek vagy minimalizálhatóak legyenek.  

A mindezek elérését szolgáló eszközök lehetnek a fenntarthatóság érvényesítését célzó 

központi irányelvek, útmutatók kiadása, a projektek között tapasztalt jó gyakorlatok el-

terjesztése, illetve ezek folyamatos monitoringja, valamint a kapcsolódó tanácsadás. To-

vább folytatjuk azt a 2007-2013-as jó gyakorlatot, mi szerint a pályázatok értékelésekor a 

fenntarthatósághoz való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező 

befogadhatósági feltételként szerepel. A Monitoring Bizottságokba kötelező jelleggel 

meg kell hívni legalább egy környezetvédelmi civil szervezet. 

 

A fenntarthatóság szempontjainak érvényesüléséről a program végrehajtásáról szóló ér-

tékelésekben, rendszeres, a Kormány, a Monitoring Bizottságok, és az Országgyűlés 

számára készülő jelentésekben kell beszámolni. A Partnerségi Megállapodás környezet-

védelmi hatásairól, valamint a fenntarthatóság horizontális szempontjainak teljesüléséről 

évente tájékoztató készül az Országos Környezetvédelmi Tanács számára. 

 

11.2 Esélyegyenlőség és anti- diszkrimináció 

Magyarországon a diszkrimináció kockázatával kitett célcsoportok közé sorolhatóak „A 

szegénység által leginkább sújtott földrajzi területek / a diszkrimináció legmagasabb 

kockázatának kitett célcsoportok” fejezetben részletesebben is bemutatott roma népesség 
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mellett a fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességű személyek, illetve általános-

ságban az esélyegyenlőségi célcsoportok is. 

A diszkrimináció elleni küzdelem kapcsán alapvető követelmény, hogy a 2014-2020 

programozási időszak tervezése és végrehajtása során a Partnerségi Megállapodás és az 

egyes operatív programok valamennyi szintjén elő kell segíteni a faji vagy etnikai szár-

mazáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irá-

nyultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozását. A megkülönböztetés 

tilalmának elve a végrehajtás minden szakaszában betartandó, különös tekintettel a támo-

gatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A különböző operatív programok művele-

teinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén hangsúlyt kell, hogy 

kapjon a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének javítása. Ezen cél elérését szolgá-

ló eszközök közé sorolhatók a fenntarthatóság kapcsán is említett központi irányelvek, 

útmutatók kiadása, a projektek között tapasztalt jó gyakorlatok díjazása, illetve ezek fo-

lyamatos monitoringja és disszeminációja, valamint a kapcsolódó tanácsadás. Tovább 

folytatandó a 2007-2013-as gyakorlat, mely szerint a pályázatok értékelésekor a horizon-

tális szempontokhoz való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező 

befogadhatósági feltételként szerepel. 

 

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni a partnerség elvének érvényesülésé-

re, valamint a hátrányos helyzetű csoportok (különös tekintettel a romák) hatékony rész-

vételének elősegítésére. Az intézményrendszer működése során a pályázók számára szé-

les körű információs és ügyfélszolgálati támogatást nyújt. Ezen belül a hátrányos helyze-

tű csoportok számára célzott tájékoztatási és támogatási tevékenységet kell kialakítani, 

külön a célcsoport szükségleteihez igazodó képzést elvégző ügyfélszolgálati munkatársak 

alkalmazásával, akadálymentesített tájékoztató honlappal, a hátrányos helyzetű térségek-

ben működő pályázókat elérő országos, kistérségi szintű tanácsadói, szakértői hálózat 

kialakításával. 

 

11.3 Férfiak és nők közötti egyenlőség 

Alapvető követelmény, hogy a 2014-2020 időszak során is a Partnerségi Megállapodás és 

az egyes operatív programok végrehajtásának valamennyi szintjén elő kell segíteni a nők 

és férfiak közti egyenlőség érvényesülését a végrehajtás minden szakaszában (különös 

tekintettel a támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan). Tovább folytatandó a 

2007-2013-as gyakorlat, mely szerint a pályázatok értékelésekor a horizontális szem-

pontokhoz való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező befogadha-

tósági feltételként szerepel. A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni a nemek 

közti egyenlőség monitoringjának (különös tekintettel a nemek szerinti adatgyűjtésre). 
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12. KÜLÖNÁLLÓ DOKUMENTUMRÉSZEK – A NYOMTATOTT 

VERZIÓBAN MELLÉKLETKÉNT BEMUTATVA 

12.1. A programozási időszak alatt megvalósítani tervezett nagyprojektek listája  

83. táblázat: Nagyprojektek listája 

Cím 

A nagyprojekt 

Bizottsághoz 

való bejelenté-

sének / be-

nyújtásának 

tervezett idő-

pontja 

(év, negyedév) 

A végre-

hajtás kez-

detének 

tervezett 

időpontja 

(év, ne-

gyedév) 

A végrehaj-

tás befejezé-

sének terve-

zett időpont-

ja 

(év, negyed-

év) 

Beruházási prioritás 
Prioritás-

tengely 

VTT Közép-tiszai 

tározók kiépítése 
2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

Tisza-völgyi árvíz-

védelmi védvonalak 

mértékadó árvíz-

szintre történő kiépí-

tése, védvonalak 

terhelésének csök-

kentése 

2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

VTT Hullámtér ren-

dezése 
2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

VTT Felső-Tisza 

árvízvédelmi rend-

szer kiépítése 

2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

VTT Alsó-Tiszai 

tározó kiépítése 
2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 
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Cím 

A nagyprojekt 

Bizottsághoz 

való bejelenté-

sének / be-

nyújtásának 

tervezett idő-

pontja 

(év, negyedév) 

A végre-

hajtás kez-

detének 

tervezett 

időpontja 

(év, ne-

gyedév) 

A végrehaj-

tás befejezé-

sének terve-

zett időpont-

ja 

(év, negyed-

év) 

Beruházási prioritás 
Prioritás-

tengely 

Mosoni-Duna torko-

lati szakaszának 

vízszint rehabilitáció-

ja 

2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

Felső-dunai mellék-

ág-rendszerek árvíz-

védelme és vízpótlása 

2016. III. 2017. II. 2019. IV. 

(5/1) Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó beru-

házások támogatása 

1 A klíma-

változás 

hatásaihoz 

való alkal-

mazkodás 

DAREH II. ütem 2014. I. 
2014. 4. 

negyedév 
2018. IV. 

A hulladékgazdálkodási ágazat 

jelentős beruházási szükségleté-

nek kielégítése az uniós környe-

zetvédelmi vívmányok követel-

ményeinek teljesítése érdekében 

1. Hulla-

dékgazdálk

odással és 

kármentesí-

téssel kap-

csolatos 

fejlesztések 

Közép-Dunavölgye 

Hulladékgazdálkodá-

si projekt 

2014. I. 
2014. 4. 

negyedév 
2018. IV. 

A hulladékgazdálkodási ágazat 

jelentős beruházási szükségleté-

nek kielégítése az uniós környe-

zetvédelmi vívmányok követel-

ményeinek teljesítése érdekében 

2. Hulla-

dékgazdálk

odással és 

kármentesí-

téssel kap-

csolatos 

fejlesztések 

12.2. Az operatív program teljesítménykerete 

84. táblázat: Az operatív program teljesítménykerete 

Az alfejezet kidolgozás alatt áll. 

12.3. Az operatív program készítésébe bevont releváns partnerek listája  

Tekintettel arra, hogy az operatív program egyeztetési folyamata zajlik illetve a széleskö-

rű partnerségi folyamatok októberben kezdődnek, jelen fejezet a későbbi verzióban kerül 

részletesebb kifejtésre. 
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CSATOLVA (az SFC 2014-be (Structural Funds Common (electronic data 

interchange)) feltöltve, különálló fájlokként): 

- Az ex-ante értékelés jelentéstervezete, vezetői összefoglalóval (kötelező) (Közös 

rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 48. cikk (2) bekezdés) 

- A megfelelőségről és az ex-ante feltételek teljesüléséről szóló elemzés dokumentáci-

ója (adott esetben) 

- A nemzeti esélyegyenlőségi testületek véleménye az 12.2 és 12.3 fejezetekről (Kö-

zös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 87. cikk (7)(c) bekezdés) (adott esetben) 

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

Rövidítés Teljes név 

BDKP Budapest Duna Kontakt Pont 

BM Belügyminisztérium 

CLLD 
Community Led Local Development -Közösség által irányított helyi 

fejlesztés  

CPR Közös rendelkezésekről szóló rendeletnek 

DAREH Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer 

DRS Duna Régió Stratégia 

EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

EGK Európai Gazdasági Közösség 

EIA Environmental Impact Assessment - környezeti hatásvizsgálat 

EK Európai Közösségek 

ENSz Egyesült Nemzetek Szervezete 

EMIR Egységes Monitoring és Információs Rendszer 

EMVA Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESzA Európai Szociális Alap 

ETHA Európai Tengerügyi és Halászati Alap  

EU Európai Unió 

EU 2020 
EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája 

FAIR Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

HIR Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer 

IH Irányító hatóság 

IKOP Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

IKT Információs és kommunikációs technológiák 

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 

ITI Integrated Territorial Investment -Integrált Területi Befektetés 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fregional_policy%2Fsources%2Fdocgener%2Finformat%2F2014%2Fcommunity_hu.pdf&ei=SCxhUpKuI8ig4gT6r4CQCA&usg=AFQjCNEgt45ZBdof7xVoHOoMUnHrWsccag&sig2=T5pRSQ2R6ORTlX7QI7ObGg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fregional_policy%2Fsources%2Fdocgener%2Finformat%2F2014%2Fcommunity_hu.pdf&ei=SCxhUpKuI8ig4gT6r4CQCA&usg=AFQjCNEgt45ZBdof7xVoHOoMUnHrWsccag&sig2=T5pRSQ2R6ORTlX7QI7ObGg
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_hu.htm
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K+F+I Kutatás, fejlesztés, innováció 

KA Kohéziós Alap 

KEHOP Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program 

KEOP IH Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 

KKV Kis- és középvállalkozások 

KOP Koordinációs Operatív Program 

KOR IH Koordinációs Irányító Hatóság 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

KSK Közös Stratégiai Keret 

KSz Közreműködő szervezet 

LE Lakosegyenérték 

MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

MTVSz Magyar Természetvédők Szövetsége 

NCsT Nemzeti Cselekvési Terv 

NÉeS Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 

NFK Nemzeti Fejlesztési Kormánybiztosság 

NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NGM Nemzetgazdasági Minisztérium 

NRP Nemzeti Reform Program 

NTH Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

OFTK Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

OKKP Országos Környezeti Kármentesítési Program 

OP Operatív program 

PM Partnerségi Megállapodás 

RED 
Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló 

energiáról 

RES Renewable Energy Sources – megújuló energiaforrások 

SEA stratégiai környezeti vizsgálat 

SET 
Strategic Energy Technology Plan – Stratégiai Energia-technológiai 

Terv 

SFC Structural Funds Common 

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

TTT Tárcaközi Tervezési Munkacsoport 

ÜHG Üvegházhatású gáz 

VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

VER Villamosenergia-rendszer 

VGT Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

VKI Vízkeret Irányelv 

http://www.mekh.hu/
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VM Vidékfejlesztési Minisztérium 

VP Vidékfejlesztési Program 

VTT Vásárhely Terv Továbbfejlesztése  

WWF World Wide Fund for Nature - Természetvédelmi Világalap 

ZFR Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

-  

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vizugy.hu%2Findex.php%3Fmodule%3Dcontent%26programelemid%3D68&ei=sy5hUrDYDeuO4gTB0oGIDw&usg=AFQjCNFZxvO8J9XuXEEhGEk6E6MVNbxl0w&sig2=kmvA0HNJ0J-0W4O-N6RYRQ

