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A környezettudatos kistérségfejlesztés kérdései

Bevezetés

A XX. században a civilizáció, a műszaki fejlődés, a tudományos-technikai forradalom hatására a környezeti 
károk rendkívül rövid idő alatt globálissá váltak, az emberi tevékenység, az emberi igények és a természeti 
készletek, a természet asszimiláló képessége közötti egyensúly megbomlott. E problémára az 1972-es Ró-
mai Klub jelentése és az első Környezetvédelmi Világértekezlet hívta fel a figyelmet. Ugyanebben az évben 
az akkori EGK határozatot hozott az egységes környezeti politikáról, majd a következő évben fogadták el a 
közösség első környezetvédelmi akcióprogramját. E program alapelvei kiváló útmutatást adtak a közösségi 
környezetvédelmi tevékenységekhez. A környezeti problémák kezelésére az ENSZ Környezet és Fejlesztés 
Világbizottsága 1987-ben közzétett jelentése „Közös Jövőnk” címmel jelent meg, mely komoly hatás gya-
korolt a környezeti gondolkodás fejlődésére. A jelentés megfogalmazta a „fenntartható fejlődés” elvét és 
követelményrendszerét. Nagyrészt ezek hatására indultak el a „környezettudatos társadalom” gyakorlati 
megvalósításának kísérletei, az egyes tagországok környezetvédelmi tevékenységének fejlesztése, környe-
zetvédelmi szervezeti rendszerük kiépítése.

Magyarországon a tématerület átfogó szabályozására először 1976-ban került sor, de a létrehozott 
jogszabály gyenge kerettörvény-jellege miatt hatása csak korlátozott volt. Megalkotásának idején azonban 
előremutatónak számított, és csaknem 20 éven át jelentette a hazai környezetvédelem jogi alapját, bár 
nem segítette elő annak társadalmi-gazdasági integrációját. A rendszerváltást követően, több éves szak-
mai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló (1995. évi LIII.) törvényt, mely konkrét feladatokat megszabva, átfogóan rendelkezik az alapvető 
kérdésekről, míg az egyes részterületek szabályzása külön jogszabályok által történik, bár még mindig 
kijelenthető, hogy a környezetvédelem integrációja az élet különböző területein mind a mai napig nem 
történt meg teljes mértékben.

A törvény jelentős előrelépéseket hozott a területi környezetvédelmi tervezés szabályozásában: meg-
határozza a településekre, azok meghatározott csoportjaira, térségekre vonatkozóan a környezetvédelmi 
program készítésének szükségességét, és annak főbb tartalmi kritériumait. A jogszabály lehetőséget ad 
arra is, hogy több önkormányzat közös települési programot is készíthessen1. A jogalkotó a már meglé-
vő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, 
stb.) mellett egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozta elő: a környezetvédelmi ter-
vezés alapjának a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi 
Programot jelölte meg2. A jelenleg elfogadás alatt lévő harmadik program 2009-2013 között határozza meg 
Magyarország környezet- és természetvédelmének alapvető irányait. Feladatát kilenc tematikus akció-
program foglalja keretbe. 

Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, a környezet egészének, valamint 
elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelmét, a fenntartható fejlődés biztosítását a 
környezetvédelmi törvényünk mellett egyéb jogszabályok is előírják. E jogszabályok kötelezettséget és 
egyben útmutatót adnak a kistérségek környezetvédelmi fejlesztéséhez, de iránymutatást adnak a nem-
zetközi és a közösségi dokumentumok, ajánlások, illetve hazai, egyéb területfejlesztési szintre elkészült 
fejlesztési programok is.

1  A 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (46-47.§).
2  A 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (40. § 1. bek.).
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Kistérségi társulási formák

A kistérségi, illetve önkormányzati társulások – vagyis egy alulról szerveződő, a tényleges földrajzi, gaz-
dasági, szolgáltatási igényeknek megfelelő területi egység – jelentősége ma már nem vitatott, mégis némi 
zavar jellemzi a kistérségi szintet, mind szervezeti, mind funkcionális tekintetben is. Az önkormányzat-
ok szabad társulása alapján az elmúlt közel 20 év alatt alakultak ki a tényleges kistérségi kapcsolatok, 
együttműködések. A tanácsi rendszer megszűnése után az önkormányzatok nagyszámú megalakulásával a 
központi irányítás csak nehezen tudta kezelni a térségi fejlesztéseket, mivel a közel 3200 települési önkor-
mányzattal nehéz volt a kapcsolatok közvetlen és folyamatos fenntartása. A kis teljesítőképességű telepü-
lési önkormányzatoknak viszont anyagi és szellemi potenciál hiányában nem volt lehetőségük önmagukért 
kiállni, és fejlesztéseket véghez vinni. Ezért a kétoldali nyomás hatására az önkormányzatok közötti, több 
területre kiterjedő, átfogó jellegű településközi együttműködések alakultak ki és erősödtek meg, amely-
nek alapját sok esetben a korábban már kialakított járási, városkörnyéki beosztáson nyugvó statisztikai 
kistérségi lehatárolás adta (szabó-Kovács b. 2005).

A statisztikai kistérségek rendszere az ország egész területét lefedő, megyehatárokat át nem lépő 
rendszer. Egy-egy kistérség olyan földrajzilag is összefüggő települések együttese, amely települések kö-
zötti valós munka- és lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem stb.) 
kapcsolatokon alapul (faluvégi a. 2000). Rögzített határai nem fedik le az igen különböző minőségű és 
intenzitású kapcsolatok alapján létező valóságos (kis) térségi egységeket, szerveződéseket. A jelenlegi 
feladatuk az, hogy a területfejlesztési célok és források egy bizonyos részének megfelelően előkészített 
beavatkozási teret biztosítsanak, és segítsék az országos, regionális vagy megyei fejlesztési prioritások és 
források területre szabott meghatározását, elosztását. Több alkalommal vizsgálták felül, és alakították át 
a területbeosztási rendszert: 1997-ben, 2004-ben és 2007-ben, melynek eredményeképpen számuk 174-re 
növekedett.

A területfejlesztési önkormányzati társulások megalakulásának az 1996. évi területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló törvény adott keretet, értelmében az önkormányzatok képviselőtestületei 
megállapodással a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, 
a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel 
rendelkező területfejlesztési társulást hozhattak létre. Mivel egyszerre több társulásnak is tagja lehetett 
egy település, átfedések elég gyakran előfordultak. A társulások és a KSH-körzetek határai – néhány esettől 
eltekintve – sem estek egybe, mely bizonyos jogi következménnyel járt, pl. a decentralizált forrásokhoz 
való hozzájutás miatt. A 2004-ben létrehozott többcélú társulási forma változtatott ezen típusú kistér-
ségek funkcióján, szerepvállalásán. Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
törvény 2004. évi módosítása szerint azokban a kistérségekben, ahol nem alakult többcélú társulás, ott a 
Közigazgatási Hivatal megalakította a Kistérségi Fejlesztési Tanácsot, amely a kistérség teljes területén az 
összes település bevonásával működő, területfejlesztési feladatok összehangolását végző szervezet.

Az önkormányzatok önkéntes szerveződéseként létrehozott ún. „SAPARD” társulások az Európai Unió 
SAPARD támogatásainak elnyerése céljából közösen pályázó településeket fogta össze. A létrejött társu-
lások sem követték minden esetben a statisztikai kistérségek határait, a társulások településszámai is 
nagyon különbözőek voltak. Az EU azonban nem kistérségi, hanem egyéni pályázatokat kívánt az országos 
SAPARD Hivatalon keresztül támogatni. A kistérségi SAPARD tervek, mely a vidéki környezetgazdálkodás 
fenntarthatóságának programjai voltak, így többnyire finanszírozás nélkül maradtak. A csalódások ellenére 
bizonyos mozgolódás elindult a magyar vidéken, hálózatokat, partnerségeket, helyi intézményeket épí-
tettek ki, megerősödtek a helyi civil szervezetek, elindult egy sor hazai finanszírozású program, a vidék 
problémáihoz való általános hozzáállás is megváltozott (Nemes g. 2003), és a folyamat a LEADER+ számára 
értékes előkészítést jelentett3.

A hatékony ösztönzés alapvető formájaként a Kormány megalkotta a többcélú kistérségi társulások 

3  www.leadernet.sietset.hu
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támogatására vonatkozó 65/2004. kormányrendeletét, amely a települési önkormányzatok közszolgáltatá-
si feladatainak egy részét, valamint a kistérségi területfejlesztési feladatok társulásban történő ellátását 
szolgálja az adott statisztikai kistérségen belül. A többcélú kistérségi összefogást segítő támogatás célja 
többek között, hogy az állam anyagi eszközökkel ösztönözze a térségi összefogást, hogy javuljon a lakos-
sági szolgáltatások színvonala, hatékonyabb legyen azok ellátása, emelkedjen a kisebb településeken élők 
esélyegyenlősége, illetve, hogy a kistérségi területfejlesztési projekteket hatékonyabban lehessen meg-
valósítani. 

A rendelet ugyan nem tette kötelezővé a többcélú kistérségi társulás létrehozását, viszont csak a meg-
határozott feltételeket (statisztikai kistérségi rendszerhez való igazodás, legalább három önkormányzati 
közszolgáltatás legalább három éven át történő közös vállalása stb.) elfogadó társulások pályázhattak, és 
kaphattak központi támogatást, így valamennyi kistérségben létrejött a kistérség összes települését ma-
gába foglaló többcélú társulás. Ez a folyamat a többi társulási forma elhalásához vezethet – finanszírozás 
hiányában (lászló m. – Pirisi g. 2007). A többcélú kistérségi társulási forma létrejöttével hosszabb távon 
egységesen szabályozható és támogatható rendszer alakult ki a települési önkormányzatok részvételével. 
Azonban a gyakori – sokszor követhetetlen – átszervezések nem szolgálják az ellátás színvonalának emel-
kedését. A sokszor 30-40 települést magába foglaló kistérségek nehezen képesek hatékonyan elvégezni 
közszolgáltatási feladatokat. Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy – a kistérségi együttműködéseknél 
alacsonyabb szinten – néhány településre kiterjedő együttműködések jönnek létre egy-egy közfeladat 
ellátására.

A kistérségek fejlesztési funkciója

A kistérségi rendszer fejlődése során a kistérségek komplex funkcióval bírnak: szolgáltatások, helyi gaz-
daság- és infrastruktúra-fejlesztésben és az államigazgatásban is szerepet kaptak. A közvetlen közszolgál-
tatási, intézmény-fenntartási feladatok mellett a kistérség támogató, összehangoló feladatokat is ellát a 
települési önkormányzatok számára: közös érdekképviselet, érdekegyeztetés révén. A funkciók olyan, a 
települési önkormányzati feladatok köréből kerülhetnek még ki, amelyek nem intézményhez kötöttek, így 
feladatai közt jelentősek lehetnek: közös területfejlesztési koncepció készítése, összehangolása, gazda-
ságfejlesztési és infrastrukturális beruházások lebonyolítása, foglalkoztatási és szociális problémák közös 
kezelése (munkaszervező menedzser program), nemzetközi kapcsolatok támogatása, valamint környezet- 
és természetvédelem (kulturális, táji örökség megőrzése). Mindezekhez információs, monitoring rendszer 
működtetése, a hazai és az EU-források számára megfelelően előkészített befogadási tér biztosítása szük-
séges.

Vannak olyan területek, ahol az önkormányzatok együttműködése azért szükséges, mert a települési 
szint gyakran nem rendelkezik azzal az erőforrástömeggel (elsősorban pénzeszközökkel és szakképzett 
munkaerővel, illetve felvevőpiaccal), amely az adott program sikeres végrehajtásához szükséges. Tehát 
olyan funkciók is, amelyek a mindennapi települési léthez kötődnek, de az egyedi települések szintjén 
mégsem oldhatóak meg. Önálló feladatellátást tenne lehetővé az, ha a kistérségi szintekhez valóságos for-
rást lehetne rendelni (pl. kis- és középvállalkozók adóbefizetése révén), amivel javíthatnák az egységes, 
koordinált településműködtetést és szakigazgatást, illetve vidékfejlesztési feladatokat is ellátnának (Nemes 
Nagy J. 2009).

Az elmúlt másfél évtized tapasztalatai mutatják a területfejlesztési források szétaprózott felhasználá-
sát, gyenge hatékonyságú intézmények kiépítését. A fejlesztéseket az sem segítette, hogy a területfejlesz-
tési társulásnak tagjai csak polgármesterek lehettek, így a társulás munkájában sok esetben alulreprezen-
táltak voltak a helyi szakmai és civil szervezetek. A kistérségek a térségi megoldást igénylő önkormányzati 
közszolgáltatási feladatoknak a színterei kell, hogy legyenek, kapjanak szerepet a helyi gazdaság és inf-
rastruktúra fejlesztésében. Hogy mennyi feladatot lehet a kistérségre telepíteni, attól is függ, hogy milyen 
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intézményrendszer alakítható ki, és milyen forrásokkal fognak rendelkezni. 

A kistérségi önkormányzati feladatokat a 2004-es törvényben nevesített többcélú kistérségi társulás 
látja el. A társulás feladat- és hatásköre kétirányú: a társulásra az önkormányzatokra vonatkozó törvényi 
előírások szerinti feladatokat, hatásköröket ruháznak át, a társulás általános és közvetlen hatásköri felha-
talmazást kap, azaz sui generis� önkormányzati hatáskörök címzettje lehet. A társulás térségi szemlélettel, 
a hozzá tartozó önkormányzatok érdekeit képviselve működik (beKéNyi J. – bércesi f. – Németh J. 2003; DaNcs 
b. 2007). A többcélú kistérségi társulás a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása érdekében 
támogatást igényelhetett kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítéséhez, kistérségi fej-
lesztési programok finanszírozásához is (pl. pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját 
erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez).

A környezetvédelmi tervezés dokumentumai

A kistérségi környezetvédelmi fejlesztés magában foglalja a települések fejlesztésének összehangolását, 
az élettér természeti és épített elemeinek állapotjavítását. Mivel a környezeti tervezés hierarchikusan 
felépülő, többszintű tervezési tevékenység, a célok, feladatok, módszerek kiválasztásához a településfej-
lesztési dokumentumok, regionális, országos környezetpolitikai és jogi dokumentumok kötelezettséget, 
keretet és segítséget is nyújthatnak egyben. A legfontosabb irányjelzők e témakörben a következőkben 
kerülnek felsorolásra.

Nemzetközi dokumentumok, ajánlások, főként települési szintű feladatokkal 

Az első jelentős dokumentum, mely megfogalmazta a várostervezés új alapelveit, az 1933-ban született, 
és 1941-ben Le Corbusier által megjelentetett „Athéni Charta’’, melynek alapja a város funkcióinak térbeli 
elkülönülése, így a lakóterületek egészséges környezetének, a zöld területek megmaradásának, az ipari 
területek környezetszennyező hatásának csökkentésének követelményét irányozta elő.

Az 1992-ben a Rió-i ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott „Agenda 21” célja az emberi 
települések társadalmi, gazdasági és környezet-minőségének, valamint minden ember munka- és életkö-
rülményeinek a javítása. A 7. fejezet foglalkozik a fenntartható településfejlesztéssel, melynek részei: 
megfelelő városgazdálkodási irányelvek kidolgozása, alkalmazása; a városi környezetvédelem javítása, 
fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra megteremtése, fenntartható energia- és közlekedési rend-
szerek fejlesztése, fenntarthatóságot támogató politikai környezet megteremtése. Programpontjai úgy 
fogalmazzák meg a fenntartható településfejlesztés feladatait, hogy hiányzik az átfogó, rendszerszem-
léletű elméleti modell, amely egységes szemléletben értelmezi a feladatokat. A dokumentum ágazati 
szemléletben kezeli a problémákat és a feladatokat, ezért a végrehajtás során kisebb hatékonysággal 
lehet számolni, valamint az átfogó elmélet hiánya miatt a megvalósítás eredménye jelentősen eltérhet az 
eredeti célkitűzésektől. 

Az Építészek Chicagói Deklarációja – ’’Egymásrautaltság Deklarációja a Fenntartható Jövőért’’ (1993) 
határozottan adja meg a kihívás feladatait: a fenntartható tervezésnek csökkenteni kell az emberi te-
vékenység hatását a természetre, miközben fejleszteni kell az életminőséget és a jólétet. Az 1994-ben 
a Fenntartható Városok Európai Konferenciáján elfogadott Aalborgi Charta (Európai Városok Chartája a 
Fenntarthatóság Felé) felvállalja a felelősséget a társadalmi-gazdasági feszültségek integrált kezelésére, 
a szociális és egészségügyi problémák mérséklésére. 

A Charta kampányt kezdeményez a célkitűzések megvalósítására, és megfogalmazza a Local Agenda 
21 akciótervet, a helyi akcióprogramok kidolgozását. Mind az Agenda 21 és a Helyi Agenda 21 elismeri, 

4  Önálló jogi személy.
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hogy a helyi hatóságok létfontosságú szerepet játszanak a nagyközönség nevelésében, mobilizálásában, a 
fenntartható fejlődés elősegítésére vonatkozó lakossági igény kielégítésében. Lényegében a helyi önkor-
mányzatok és más szektorok közötti partnerkapcsolat kialakításának a folyamatáról szól.

A Riói és az Aalborgi Konferencia hatására rendezte meg az ENSZ Emberi Települések Központja konfe-
renciáját Nairobiban 1994-ben, mely a fenntartható településfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozott. A megoldást a hatékony környezetvédelemben, területfelhasználásban, a környezeti erőfor-
rások megőrzésében, az integrált településtervezésben, a gazdasági egyenlőtlenségek mérséklésében lát-
ták. Az eddigi gyakorlat általános jellemzője, hogy „a legtöbb szituációban a városi lakosok a politikakészí-
tés tárgyai, nem aktív résztvevői a politikakészítésnek”. Az ENSZ Emberi Települések Központja, HABITAT 
II. Isztambuli konferencián (1996) elfogadott „A települések fenntartható fejlődését segítő cselekvési 
program” (Habitat Agenda) célkitűzései között található a megfelelő otthon biztosítása mindenki számá-
ra, valamint a biztonságosabb, egészségesebb és lakhatóbb, igazságos, fenntartható és termékeny emberi 
települések létrehozása. A Habitat II. sem ad elméleti keretet a fenntartható település szerkezeti-funkcio-
nális tervezéséhez, ugyanakkor a dokumentum nagy része már a megvalósítás részleteivel foglalkozik. 

A Várostervezők Európai Tanácsa által összeállított Új Athéni Charta (1998) egyik kulcsfontosságú 
célja: a fenntartható fejlődés és az életminőség javulásának elősegítése. A dokumentum megfogalmazza, 
hogy a város fenntarthatósága nagymértékben függ a terület-felhasználási módoktól és a közlekedési rend-
szerektől, amelyeket nem lehet külön elemként kezelni (haJNal K. 2006). Az EU-s városfejlesztésért felelős 
miniszterek nyilatkozata a Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról (2007), mely tartalmazza, 
hogy a városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell meghatározni, innovatív megoldásokat nemzeti, de 
más szinteken is ki kell dolgozni. Arra szólít fel, hogy a városok nagyobb mértékben éljenek az integrált 
városfejlesztéssel, és a hangsúlyt helyezzék a jó minőségű közterek létesítésére és biztosítására, az inf-
rastrukturális hálózatok korszerűsítésére és az energiahatékonyság növelésére, proaktív innovációs és ok-
tatási politikák kidolgozására.5

Szintén közösségi ajánlásokat fogalmaz meg „a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia”, 
mely a fenntartható városkezelési és közlekedési terveket megvalósító projektek finanszírozására, fenn-
tartható városépítés, városkezelés gyakorlatának alkalmazására szólítja fel a tagországokat�.

Hazai fejlesztési programok, a környezetvédelmi tervezés alapvető irányvonalaival  

III. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007-2013.

A program nagy hangsúlyt helyez a környezeti értékek megóvására azáltal, hogy pontosan rögzíti az „ál-
lapot” célokat, függetlenítve azokat a környezetpolitikai válaszok, illetve alkalmazott módszerek pon-
tos meghatározásától. Három fő prioritási tengelye: a települési élet- és környezetminőség javítása, a 
környezetbiztonság erősítése (intézkedések: a Települési környezetminőség, Környezet és egészség, Kör-
nyezetbiztonság akcióprogramokban); a természeti erőforrások és értékek megőrzése (intézkedések a 
Fenntartható terület- és földhasználat, Vizeink védelme és fenntartható használata, Biológiai sokféleség 
megőrzése, természet és tájvédelem, Hulladékgazdálkodás akcióprogramokban); a fenntartható életmód, 
termelés és fogyasztás elősegítése (intézkedés elsősorban a Környezettudatos szemlélet és gondolkodás-
mód erősítése akcióprogramban, illetve valamennyi akcióprogram integráns részeként szerepel). Mind-
három átfogó cél teljesítése szempontjából kiemelt jelentőségű az Éghajlatváltozás akcióprogram (ÜHG 
kibocsátások csökkentése, alkalmazkodás a várható hatásokhoz: szárazodás, csapadékviszonyok változása, 
rendkívüli időjárási események).

5  www.terport.hu, www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/policy/2007/8/leipzig-charta-adr-hu.pdf
6  Az Európai Parlament állásfoglalása a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról (2006/2061(INI)
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Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)

Átfogó tervdokumentumként meghatározza a fejlesztéspolitika irányelveit, az ország közép- és hosszú 
távú fejlesztéspolitikai céljait, és egységbe rendezi a szakmapolitikai célokat. A koncepció „nyolc plusz 
egy” stratégiai célja közt fogalmazza meg a térségi versenyképesség fejlesztését, a területi felzárkózást, 
a fenntartható térségfejlődést és örökségvédelmet, a népesség egészségi állapotának javulását, a termé-
szeti erőforrások és környezeti értékek fennmaradását és fenntartható hasznosulását�.

 

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)

A koncepció hosszú távú célokat (fő demográfiai, környezeti és településrendszerbeli változások, hosz-
szú megvalósítási idejű infrastrukturális hálózat céljai) és középtávú feladatokat (fejlesztési programok, 
pénzügyi eszközrendszer, a források ágazati és területi allokációjának keretei) határoz meg. 2020-ig a kon-
cepció környezet- és természetvédelmi feladatai a területfejlesztési politika átfogó céljai közt a fenntart-
ható térségfejlődést és örökségvédelmet, míg 2013-ig középtávú országos területi célok közt a megújuló 
energiaforrások részarányának növelését és a rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztését 
említi�.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

A 2003. évi XXVI. törvény (módosítva 2008) az Országos Területrendezési Tervről  célja, hogy megha-
tározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok 
összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, 
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az ország telepü-
lésein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény ren-
delkezéseivel összhangban kell kialakítani.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és operatív programjai

Az ÚMFT az EU-s források eredményes és hatékony felhasználását megalapozó stratégiai keretet tartal-
mazza, feladatát 15 operatív program hajtja végre. Eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környe-
zetvédelmi intézkedések nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program célja a fenntartható fejlődés 
elősegítése, hazánk környezeti problémáinak mérséklése, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a 
gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. A prioritások – az egészséges, tiszta telepü-
lések; a vizeink jó kezelése és a hatékony energia-felhasználás, természeti értékeink jó kezelése, a meg-
újuló energiaforrás-felhasználás növelése, fenntartható életmód és fogyasztás – által felsorolt javaslatok 
megvalósítása javíthat hazánk környezeti állapotán, a lakosság egészségén és életminőségén, főként, ha e 
fejlesztések valamennyi  ágazatban megjelennek, és a fenntarthatóság kritériumait is kielégítik. A KEOP-
ban megvalósuló fejlesztések területi vetületét az OFK-val együtt az OTK adja, általános stratégiája az 
OFK környezeti célkitűzésével van összhangban. A környezet javítását a Közlekedés OP (környezeti terhek 
enyhítése, fenntartható közlekedés) és Gazdasági OP (energia-hatékony, környezetbarát, akadálymente-
sített járműpark kialakítása, a környezetbarát járművekhez kapcsolódó innováció, K+F és gyártás) kere-
tében megvalósuló fejlesztések is támogatják. A hét regionális operatív programban többek közt telepü-
lés-rehabilitáció, hulladékkezelés, energia-takarékossági beruházások, környezetbarát térségi közlekedési 
rendszerek kialakítása, környezeti szemléletformáló programok, környezeti, természeti értékek védelme, 
ökoturisztikai fejlesztések kerülnek finanszírozásra9.

7  96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról.
8  Az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata az Országos Területfejlesztési Koncepcióról.
9  www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2
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 Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (2007-2013)

A program jellegzetesen ágazatközi, agrár- és vidékfejlesztési, környezet- és természetvédelmi célokat 
valósít meg. Két fő területre összpontosít: a természeti erőforrások védelmére (talaj, felszíni és felszín 
alatti vízkészletek, genetikai erőforrások, erdő és táj), továbbá a fogyasztásra, illetve felhasználásra ke-
rülő termékek minőségbiztosítására, szennyező anyagoktól való mentességére, az élelmiszerbiztonság fo-
kozására. A program a különböző környezetkímélő mezőgazdasági termelési módok és a környezet, a ter-
mészet védelmét szolgáló gazdálkodás elterjedését kívánja elősegíteni10.

Kistérségi környezetvédelmi programok tartalmi követelményei

A kistérségekre vonatkozó környezetvédelmi programnak összhangban kell lennie a magasabb területi szin-
tek fejlesztési dokumentumaival, elsősorban az érvényben lévő Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, az 
érintett megye, régió komplex környezetvédelmi programjával. A környezetvédelmi programok célja, hogy 
hozzájáruljanak az országos és regionális szinten meghatározott és a helyi szinten jelentkező környezeti 
problémák megoldásához. Maga a program egy döntéshozást támogató, befolyásoló eszköz, melynek segít-
ségével az elérendő célállapotok megvalósításához pályázati források bevonása válik lehetővé.

A környezetvédelmi program céljaként fogalmazható meg a környezeti állapot általános javításán túl, 
a táj arculatának megőrzése és a települési környezet javítása, élhetőbbé válása, mindez a levegő, a talaj 
és vízbázis-védelem szempontjainak figyelembevételével. Elsősorban két szintre vonatkozóan határozza 
meg a környezetvédelemre vonatkozó beavatkozási területeket, a kistérségi (statisztikai kistérségi, több-
célú társulási) (makro)szintre, és a települési (mezo)szintre. A harmadik környezetvédelmi szempontból 
fontos cselekvési (mikro)szint a háztartások szintje, cselekvési kompetenciáira csak utalásokat tartalmaz 
a fejlesztési program.

A tervezési dokumentum a helyzetértékelés és a tervezési előzmények alapján határozza meg a térségi 
és települési szinten megoldható környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok körét. A program tartalmát 
tehát elsősorban a térségi környezet adottságai, és lehetőségei határozzák meg. A kistérségi környezetvé-
delmi programnak kettős szerepet kell betöltenie: egyfelől olyan tevékenységeket kell terveznie, amelyek 
megvalósításával aktívan hozzájárul az országos és a regionális szinten prioritásnak tekintett környezeti 
problémák megoldásához, másfelől hatékony eszköznek kell lennie az adott kistérség (önkormányzatok, 
lakosság, gazdálkodók) által legfontosabbnak tekintett helyi problémák kezeléséhez. 

A környezeti problémák közül sok olyan van, amely azért globális, országos vagy regionális szintű, mert 
– bár volna mód az egyes problémák eseti megoldására – ezen problémák helyi kezelésére valamilyen ál-
talános okból nem kerül vagy nem kerülhet(ett) sor (pl. pénzhiány, szakértelem hiánya, érdektelenség). 
Vannak azonban olyan környezeti ügyek is, amelyek a probléma jellegéből adódóan eleve csak a helyinél 
magasabb szintek bevonásával, koordinációjával kezelhetők eredményesen (pl. vízbázisok védelme). Ezért 
a különböző szintek csak megfelelő együttműködés esetén lehetnek igazán eredményesek. Ahhoz, hogy a 
különböző szintű feladatok jól elhatárolhatók, illetve összehangolhatók legyenek, elsőként a közös szem-
léleti megközelítést, a célokat és az alapelveket kell tisztázni. 

A különböző eszközök (programok, jogi és gazdasági szabályozók stb.) is akkor lehetnek igazán haté-
konyak, ha azonos elvek érvényesítését célozzák. Ezért fontos, hogy a program elkészítésekor is a kör-
nyezetvédelmi törvény által megfogalmazott (6-12. §) alapelvek érvényesüljenek: az elővigyázatosság, 
megelőzés, helyreállítás, a felelősség, az együttműködés és a tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság 
elve. Mindezen alapelvek illeszkednek a területfejlesztés alapelveihez: szubszidiaritás, decentralizáció, 
partnerség, nyilvánosság és részvétel elve.11

10  www.fvm.hu
11  Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez. ÖKO Rt., Budapest, EUROPROJEKT GmbH, Ausztria,

 Budapest, 1998.
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A kistérségre vonatkozó környezeti tervezési, programkészítési folyamat egy többlépcsős folyamat, 
amelynek elemei:

– helyzetfeltárás,

– jövőkép és a célok, prioritások meghatározása,

– tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meg-határozása),

– a megvalósíthatóság vizsgálata, prognózis,

– megvalósítás,

– monitoring, ellenőrzés és értékelés.

A következőkben a kistérségi környezetvédelmi program legfontosabb tényezőinek, a programkészítés 
alapelveinek, a terv felépítésének, és az eszközökre vonatkozó legfontosabb követelmények, lehetséges 
változatok bemutatására kerül sor.  

I. Helyzetfeltárás - A környezeti állapot felmérése, bemutatása

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi programok szakmai szempontból megalapozottak legyenek, elengedhe-
tetlen az aktuális környezeti állapot felmérése és leírása. Részben azért, hogy a jövőképben, környezeti 
koncepcióban meghatározott célokat milyen tényleges környezeti állapotokból kiindulva kell elérni, rész-
ben azért, hogy a program készítése során a környezeti minőségjavító intézkedéseket és beavatkozásokat 
fontossági és sürgősségi sorrendbe lehessen állítani (prioritások).

A környezeti állapot felmérésére és leírására számos különböző logikai keretet alkalmaznak, az egyik 
legelfogadottabb az OECD és az EU által is alkalmazott ún. Hatótényezők – Terhelés – Állapot – Hatás – Vá-
lasz (Driving forces – Pressures – State – Impacts – Response, DPSIR) rendszer, mely a környezeti hatásoktól 
a megoldáskeresésig követi a folyamatokat. E rendszer azon az ok-okozati viszonyon alapul, hogy az em-
beri tevékenység terheli a környezetet, és változást idéz elő annak minőségében, valamint a természeti 
erőforrások mennyiségében. A társadalom válaszol ezekre a változásokra környezeti, általános gazdasági 
és szektorális politikáin keresztül. A hatótényezők csoportjába az emberi tevékenységek tartoznak, így 
pl. a makrogazdasági folyamatok, energia, közlekedés, ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom, fogyasztás, 
népesedés. A környezetterhelés tartalmazza a természeti erőforrások használatát, környezetszennyezést, 
környezeti folyamatokat, mérgező anyagokat, településekre, hulladék kibocsátásra vonatkozó adatokat. 
Az állapot a környezet és a természeti erőforrások terhelése nyomán létrejövő helyzet, légköri folyama-
tokra, környezeti elemekre és természeti erőforrásokra vonatkozó adatok tartoznak ide. A hatás mutatói 
biológiai, fizikai rendszerekre vonatkoznak, ide tartozik az emberi egészség, ökoszisztémák épsége, ha-
szonállatok és -növények, agrár-ökoszisztémák, építmények állaga. Végül a válasz, a káros hatások csök-
kentésére, kiküszöbölésére irányuló intézkedések: gazdasági és környezeti tényezőkre vonatkozó adatok, 
mint közigazgatás, háztartások, vállalkozások, környezetbiztonság és nemzetközi együttműködés.

Az állapotleíró rész felépítése egy kistérségi környezetvédelmi fejlesztési programban általában a kö-
vetkező:

– általános alapadottságok feltárása (a kistérség és településeink természeti, gazdasági, társadalmi, 
infrastrukturális jellemzői);

– a környezetet érő káros hatások, terhelések, emisszió;

– környezetállapot jellemzői környezeti elemek és rendszerek szerinti bontásban (levegőminőség, víz-
minőség, talajminőség, biogeográfiai adottságok, társadalmi jellemzők, környezet-egészségügy, tele-
pülési- és épített környezet, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésterhelés, sugárzás, környezetbizton-
ság, környezettudat, környezeti szemléletformálás);
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– környezeti, tájökológiai folyamatok, trendek (dinamikus megközelítés, értékelés);

– a környezeti állapot javítására tett intézkedések vagy arra irányuló tevékenységek felmérése.

II. Állapotértékelés – érték- és probléma-kataszter kialakítása

Az állapotértékelés összefoglalja és rendszerezi a helyzetfeltárás folyamán összegyűjtött információkat, 
mely lehetőséget ad a kistérség környezeti állapotának értékelésére. E folyamat nyomán tárulnak fel a 
valós problémák, és ezek alapján lehet meghatározni, hogy melyek azok, amelyek a környezetvédelmi 
program keretében oldandók, illetve oldhatók meg. 

Az állapotértékelés során azt is célszerű feltárni, hogy kik felelősek a kedvezőtlen hatásokért, vala-
mint, hogy az eddig történt intézkedések, beavatkozások mennyire voltak eredményesek (terhelés – álla-
pot – hatás – válasz modell elemzése). Ez ugyanis segítséget nyújt a probléma megoldásának hatékony(abb) 
eszközének kiválasztásához.

A kistérség értékeit, melyekre építeni lehet, és amelyeket óvni kell, illetve a problémákat az alábbi 
formában lehet összefoglalni:

-	 a SWOT analízis, mely tömören és világosan foglalja össze a térség környezeti állapotát és jövőjét 
leginkább meghatározó erősségeket (Strengths), gyengeségeket (Weaknesses), lehetőségeket 
(Opportunities) és veszélyeket (Threats). A program ennek megfelelően az erősségekre alapozva, a 
lehetőségeket kihasználva kerül kialakításra, a gyengeségek kiküszöbölésére és a veszélyek elkerülésére 
törekedve.

-	 Az értékek feltárása, az értékkataszter az állapotértékelés fontos része. Az értékek lehetnek 
hasznosítható erőforrások, tartalékterületek, természeti, kulturális értékek. Ezek esetében a 
későbbiekben az értékvédelem biztosítása a legfőbb szempont. Az állapotértékelés támpontot adhat a 
potenciális veszélyeztető tényezőkről.

-	 A problémafa a térségben felmerült, megoldásra váró környezeti problémákat rendszerezi, ezzel 
megalapozza a program logikai felépítését. 

III. Programkészítés

A kistérség környezetvédelmi programjának célja, hogy a kistérség környezeti potenciálját a fenntartható 
használat elvének érvényesítése mellett eredményesen használja ki, amely kedvező társadalmi és gazdasági 
folyamatokat eredményez. További elvárás a környezeti károk felszámolása, a megelőző fejlesztési 
stratégiának köszönhetően környezetkárosítás kiküszöbölése, mindez a környezeti elemek és az ember 
egészségének megóvása érdekében, a környezetbiztonság fokozása révén.   

A célok és prioritások meghatározása

A célok és prioritások rendszere kialakításának alapját a problémafa, és/vagy a SWOT-analízis képezi. A 
célok többfélék lehetnek, lényeges a konkrét megfogalmazás, hogy teljesítésük utólag értékelhető legyen. 
Számos tanulmány, illetve maga a környezetvédelmi törvény is a célokat általában célállapotként jelöli 
meg. A gyakorlatban azonban sok esetben a cél a probléma megszüntetése. Ez egybeeshet egy adott 
célállapottal, illetve megfogalmazhatók olyan környezeti állapotjellemzők, amelyek jó indikátornak 
tekinthetők az adott cél elérésénél. Így a céloknak csak egy része fogalmazható meg konkrét környezeti 
célállapot formájában. Céltípusként például az alábbiak jelennek meg:

-	 Konkrét környezeti célállapot (környezetvédelmi program céljai megfogalmazhatók a környezeti elemek 
szerinti bontásban is. Az egyes tevékenységek leírása tartalmazza, hogy végrehajtása mely célállapotok 
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eléréséhez járul hozzá pl. egy adott környezeti elem terhelése határérték alatti legyen).

-	 Kibocsátás csökkentése (pl. az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése egy bizonyos %-kal, 
ennek egyik alpontja lehet e célt megvalósító specifikus célok, mint pl. a hulladékszegény technológiák 
alkalmazása).

-	 A hatótényezők valamilyen korlátozása (pl. a környezetbarát közlekedés biztosítása). 

-	 Valamilyen védettségi szint biztosítása az értékek megtartása érdekében, amire akkor van lehetőség, 
ha ez jogilag is megoldható és valamilyen meglévő állapot fenntartására vonatkozik.

-	 Valamilyen környezetvédelmi célt szolgáló kapacitásnagyság kiépítése (pl. adott nagyságú 
hulladékfeldolgozó létesítése).

-	 Ágazati megközelítés, szakterületenként meghatározott célok (pl. energetika, közlekedés, 
mezőgazdaság stb. területén megvalósítandó környezetvédelmi feladatok).

-	 Egy, a használat által meghatározott minőségi szint fenntartása valamilyen környezeti elemnél (pl. a 
jó minőségű ivóvíz vagy az egészségvédelmi előírásoknak megfelelő fürdővíz minőség elérése). 

Tapasztalatok szerint egy-egy kistérség, sőt település szintjén is sokkal több célt lehet megfogalmazni, mint 
amelynek megoldására reális lehetőség nyílik a program időszakában. Ebben az esetben elkerülhetetlen a 
célok között fontossági, sürgősségi sorrend meghatározása. 

A prioritások közé kell emelni még pl. azokat a célokat is, amelyek valamely egészségkárosító hatás 
megszüntetését, csökkentését, vízbázisok veszélyeztetésének csökkentését, kardinális természeti érték 
védelmét szolgálják. Gyakran ezek is nagyobb feladatot jelentenek, mint amit egy kistérség, települési 
szövetségek, vagy az önkormányzat fel tud vállalni. Ilyenkor – külső források, támogatások keresése 
mellett – a célok olyan módon is rangsorolhatók, hogy az azonos fontosságúak közül melyikre található a 
legeredményesebb, leghatékonyabb megoldás.  

Feladatok, eszközök, megoldások meghatározása

A célok, prioritások kiválasztása után a következő lépés a meghatározott célok megvalósítását legjobban 
szolgáló feladatok, eszközök és megoldások kijelölése. 

Az anyagi erőforrások, a szabályozási intézkedések, az információs rendszer a feladatok megvalósításának 
eszközei. Fontos tisztázni, hogy ezek az eszközök milyen célokat szolgálnak. Általánosságban az az ideális 
eset, ha a következő folyamat előre becsülhető:

Probléma és okai  ⇒  Célok  ⇒  Megoldási alternatívák / eszközök  ⇒
Ellenőrizhető eredmény

Az eszközök egy lehetséges csoportosítása:

 a) közvetlen beavatkozások, amelyek általában beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók formájában 
jelennek meg:

– új, környezetvédelmi célt szolgáló létesítmények megvalósítása, a meglévők kapacitásának bővítése 
(pl. elkerülő út építése, új szennyvíztisztító létesítése).

– Műszaki korszerűsítések, környezetvédelmi célú vagy környezetre káros hatással lévő tevékenységek 
esetében (pl. a helyi tömegközlekedési eszközök környezetvédelmi célú korszerűsítése, környezetkímélő 
berendezések, hulladékszegény technológiák).

– Környezetvédelmi célú kiegészítő berendezések, létesítmények megvalósítása (pl. szűrők alkalmazása, 
a szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet kialakítása).

– Rekonstrukciós felújítási és/vagy rehabilitációs munkák ökológiai, tájvédelmi, településvédelmi 



18

A környezettudatos kistérségfejlesztés kérdései

3. évfolyam 4. szám   2009. december 30. 1�

szempontból (pl. műemlékek felújítása, hulladéklerakóhelyek, meddőhányók rekultivációja, 
zöldterületek felújítása, élőhely-rekonstrukció).

– Új zöldfelületek, zöldterületek kialakítása (pl. új közpark, véderdő kialakítása).

– Környezetszennyező tevékenységek, létesítmények kitelepítése a települések belterületeiről (pl. 
jelentősen légszennyező, zajos ipari üzem, vagy tevékenység lakóterületektől távolabbi telephelyre 
történő kitelepítése, útnyomvonal átépítése). 

– Adott területen valamilyen környezeti elem szempontjából szennyezésmentes állapot kialakítása (pl. 
egy terület megtisztítása a hulladéktól, szennyezett talajtól).

– Környezetbarát hulladék-ártalmatlanítási, hasznosítási technológiák, rendszerek alkalmazása (pl. 
szelektív gyűjtés, hulladékhasznosítás megvalósítása).

– Közlekedési forgalomszabályozási lépések bevezetése (pl. sétáló utcák, egyirányúsítás, sebesség-
csökkentés bizonyos területeken, időszakokban, illetve gépjárműtípusokra).

– Allergén növények terjedésének visszaszorítása (pl. parlagfű irtása, elhanyagolt (zöld)területek 
kezelése, hasznosításba vétele).

b) Szabályozási lépések, amelyek elsősorban a jogi, műszaki, gazdasági szabályozás környezetvédelmi célú 
alkalmazását jelentik:

– speciális emissziós és immissziós szabályok, határértékek alkalmazása azokon a területeken, ahol 
erre az önkormányzatoknak módja van (pl. csendes övezetek kialakítása, az országos szabályozásnál 
szigorúbb levegőminőségi határértékek alkalmazása). 

– Tevékenységi korlátok alkalmazása, egyrészt tevékenységek tiltásával, nagyságrendi behatárolással, 
másrészt az adott tevékenységre nézve a környezeti szempontból elfogadott technológiák előírása 
(pl. az ivóvíz-kutak védőterületeinek kialakításánál különböző tevékenységekre vonatkozó szabályok 
alkalmazása).

– Létesítési, területhasználati korlátozások (pl. az átszellőzés védelme érdekében az épületekre előírt 
speciális magassági korlátozások bevezetése egy adott területen).

– A településüzemelést szolgáló vállalatok, tevékenységek környezetbarát működésének biztosítása, 
hatékonyságának javítása.

– Gazdasági eszközök érvényesítése bizonyos tevékenységeknél a környezetvédelmi problémák 
csökkentésére (pl. támogatás, adókedvezmények, kedvezményes vagy ingyenes ingatlan biztosítása).

– Környezettudatos viselkedési normák kialakítása – akár azokon a területeken is, ahol határérték 
megadására nincs lehetőség (pl. a kutyatartás körülményeinek befolyásolása).

– A környezetvédelemhez kapcsolódó intézményi feltételek javítása – a környezetvédelmi feladatok 
ellátásával és a környezetvédelmi szabályok betartásával kapcsolatban az ellenőrzési rendszer erősítése 
(pl. hatékonyabb, gyorsabb döntési rendszerek alkalmazása).

c) Az információrendszer fejlesztésével kapcsolatos eszközök:

– környezeti állapotfelmérés készítése, pontosítása egy-egy adott területre nézve a problémák jobb 
azonosítása, a megoldások hatékonyságának növelése érdekében.

– A meglévő környezeti monitoringrendszer korszerűsítése, a hiányzó elemek létrehozása, vagy adott 
esetben a rendszer kiépítésének megkezdése.

– A szennyezőforrások, illetve hatótényezők feltérképezése a beavatkozások hatékonyságának növelésére 
(pl. szennyvíz-kibocsátási pontok feltérképezése).

– A védendő értékek felmérése (pl. értéktérkép készítése).

d) A problémák megoldását szolgáló kutatási, tervezési, fejlesztési lépések:
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– terhelhetőségi normák meghatározása a szabályozás korszerűsítésének elkészítéséhez.

– Egy adott környezeti probléma kezelését elősegítő kutatások abban az esetben, ha a problémakezelés 
az ismeretek hiányában megoldhatatlan.

e) A program megvalósításához szükséges tudatformálási, esetleg oktatási feladatok ellátása, illetve a 
kapcsolódó lakossági tájékoztatás.

f) A program megvalósításához szükséges együttműködések, koordináció biztosítása (pl. kistérségek közti, 
regionális együttműködés a megfelelő szennyvíztisztítás vagy hulladék elhelyezés biztosításához).

E felsorolásból látható, hogy elméletileg igen tág eszköztár áll rendelkezésre, de az alkalmazásnak 
számtalan korlátja van, pl. a beavatkozások gyakorta jelentős erőforrásigénye. Az elméletileg lehetséges 
eszközök közül ki kell választani a ténylegesen javasolható megoldásokat, miután a lehetséges alternatívák 
összegyűjtésre, azok előnyeinek és hátrányainak áttekintésre kerültek. A választást általában a következő 
kritériumok befolyásolják:

– Környezeti hatékonyság: ezzel kapcsolatosan több szempontot is meg kell vizsgálni. Például, hogy az 
adott intézkedés, beavatkozás milyen mértékben és módon képes a problémát megoldani, alkalmazása 
esetén meg lehet-e akadályozni a probléma kiújulását, illetve nem okoz-e más jellegű környezeti 
problémát? Milyen mértékben alkalmas az adott probléma által előidézett környezeti kockázat érdemi 
csökkentésére? Milyen az időbeli hatékonysága?

– Költséghatékonyság: milyen költségvonzata van a tervezett beavatkozásnak (beruházási és működési 
költségeket is beleértve), és ez arányban áll-e az elérhető eredménnyel? Milyen lehetőségek nyílnak a 
szükséges külső források előteremtésére?

– Konfliktuselemzés: az adott megoldás alkalmazása milyen újabb konfliktusokhoz vezethet: kik a 
bevezetés nyomán keletkező „haszon” élvezői és kik azok, akiknek az érdekeit sérti, korlátozza?

– Alkalmazhatóság: mennyire vannak meg a megoldási mód alkalmazásának egyéb feltételei (szakirányítás, 
ellenőrzés, társadalmi elfogadtatás stb.)? 

– Integrálhatóság: a megoldás, hogyan integrálható az önkormányzat más szakterületeinek terveibe, 
mennyire esnek egybe az elképzelések az önkormányzatok általános fejlesztési elképzeléseivel12.

IV. A települési környezetvédelmi program egyeztetése és egyéb településfejlesztési 
tervekkel való összehangolása

A kistérségi környezetvédelmi program készítése során összhangot kell kialakítani a kistérségi és a 
kistérséget alkotó települések fejlesztési és településrendezési tervek tartalmával. Az 1996. évi XXI. tv. 
feladatként definiálja a területfejlesztési koncepciók, programok készítését. Az Európai Unió regionális 
politikájával nagymértékben konform területfejlesztési törvény a programozás EU-s követelményét 
jelenítette meg ebben a rendelkezésben. A törvény három dokumentumot nevesít: a területfejlesztési 
koncepciót, a területfejlesztési programot és a területrendezési tervet. A törvény valamennyi térségi szint 
számára ajánlja, a kötelezően létrehozandó térségi egységek számára pedig előírja a megalkotásukat. 
A tervek struktúrájára csak általánosságban utal. Nem ír elő vertikális és horizontális összehangoltságot 
vagy tartalmi követelményeket. A törvény a területfejlesztés rendszerében az önkormányzatok kistérségi 
társulásait úgy nevezte meg, mint amelyek kompetenciájába tartozik a kistérségi fejlesztési koncepciók 
elkészítése, elfogadása (PaP N. 2007). 

A településfejlesztési koncepció minimum 12 éves időtartamú, melyet négyévenként felül kell vizsgálni, 
és tartalmazza a település környezeti állapotával kapcsolatos fejlesztési elvárásokat. A koncepció keretei 
alapján készülő településfejlesztési program négyéves időtartamú és figyelemmel kell lenni a koncepcióban 

12  Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez. ÖKO Rt., Budapest,  EUROPROJEKT GmbH, Ausztria,
Budapest, 1998. 
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előirányzott környezeti célkitűzésekre. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló (1997. évi 
LXXVIII.) törvény és módosítása, az épített környezet alakítását (azon a település alakítását) a környezet-, 
természet- és építészeti értékvédelmi követelményekkel összhangban írja elő. A települési önkormányzat 
építésügyi feladatai közé tartozik a településrendezési tervek kidolgoztatása, összehangolása, egyeztetése; 
a helyi építési szabályzattal a rendezési terv érvényre juttatása; az építészeti örökség (műemlékek) 
védelme. A területrendezési terv szintén a területfejlesztési koncepciót veszi alapul, mely biztosítja a 
területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, 
a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, 
optimális hosszú távú területi szerkezetét13. A településrendezés alapvető feladataként határozza meg a 
törvény az emberhez méltó környezet biztosítását, a környezet-, a természet-, a tájvédelem és az élővilág-
védelem biztosítását. A helyi építési szabályzat pedig a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos helyi követelményeket állapít meg.

A rendezési terv szerkezeti- és szabályozási tervlapjain a következő – a kistérségi, települési 
környezetvédelemhez kapcsolódó – környezetvédelmi szempontok szerint elkülönített területek kerülnek 
kijelölésre:

-	 művi értékvédelmi területek (országos (nemzetközi) műemlékek védelmi területe, helyi védettség alá 
vont műemlékek védelmi területe).

-	 Táj- és természetvédelmi területek (országos (nemzetközi) táj- és természetvédelmi terület, helyi 
védettség alá vont táj- és természetvédelmi terület).

-	 Környezetvédelmi területi határok (levegőtisztaság-védelmileg érzékeny övezet, levegőszennyezés 
szempontjából terhelt terület, zaj- és rezgésvédelmileg érzékeny övezet, zajjal és rezgéssel terhelt 
övezet, és talajvédelem szempontjából érzékeny területek (védőterületek), zöldfelületek és 
létesítmények területe, gyógyhelyek területe).

A rendezési terv kijelöli továbbá a vonalas infrastruktúra (közlekedési- és közmű-nyomvonalak) elhelyezési 
sávjait, illetve a szennyező objektumok telepíthetőségének területi változatait (ipar, hulladékártalmatlanító, 
szennyvíztisztító, energiatermelő berendezések stb.)14. A területfejlesztési projektek a fejlesztés legkisebb 
elemei, amelyek már a megvalósítást is magukban foglalják. 

A további fejezetekben a programokért felelős személyek, szervezetek kerülnek megnevezésre. Emellett 
a kedvezményezettek, akiket érintenek a feladatok, valamint a programokat megvalósítók, végrehajtók. 
A várható eredményeket különböző, a környezeti állapotra vonatkozó mutatókkal lehet nyomon követni, 
e mutatókat a célok és feladatok meghatározásához lehet igazítani. A környezetvédelmi intézkedésekkel 
elérhető társadalmi, gazdasági és környezeti hatás megnevezésére is sor kerülhet a program sikeressége 
érdekében. Monitoring biztosításával, a mutatókkal való állapotkövetéssel a terhelés csökkentése, 
új értékek felderítése révén lehet a kistérségek értékeinek, természeti és épített elemeinek javítását 
megvalósítani. Fontos és meghatározó eleme a programnak a költségek és a források pontos megjelenítése. 
A programokat saját pénzügyi eszközökből, helyi vállalkozói tőkéből, nemzetközi működőtőkéből, illetve 
vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokból oldhatják meg a fejlesztésre kész kistérségek.

Összegzés

A kistérség, mint közigazgatási egység meghatározott térségi, településközi funkciókat lát el, térségi 
tervezést végez. Környezetvédelmi tevékenysége, a környezettudatos kistérség-fejlesztés mindazon, 
a kistérségre, a kistérséget alkotó településekre kiterjedő tervezési és megvalósítási tevékenységek 
összessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását, a 
természetes és épített környezetének védelmét szolgálják. Ilyen a környezeti infrastruktúra kialakítása, 

13  1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 5.§ m, n, o bek.
14  Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez. ÖKO Rt., Budapest,  EUROPROJEKT GmbH, Ausztria,

 Budapest, 1998.
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fejlesztése, mely magában foglalja a szennyvízkezelés, ivóvízminőség javítását, a hulladékgazdálkodást, 
a légszennyezés csökkentését, megszüntetését, a védett természeti értékek és területek megőrzését, a 
természeti kockázatok és katasztrófák megelőzését, illetve az intézményrendszer kialakítását. Mindezen 
intézkedések megvalósítása elősegíti az életminőség javulását. 

A környezettudatos kistérségfejlesztés azonban tágabb értelmezésben azt is jelenti, hogy a kistérségek 
működésük során csak annyi erőforrást használjanak fel, amellyel nem lépik át az eltartóképességük 
határát. Azaz a kistérség ökológiai lábnyoma kisebb vagy azonos legyen az eltartó térség (egy táj, egy 
ország) ökológiai kapacitásával. A tágabb értelmezésű környezettudatos fejlesztés egyelőre csak települési 
szinten valósul meg, az is önkéntes alapon és hazánkban is csak hét ökofaluban. 

A kistérségfejlesztés hazai gyakorlata azt mutatja, hogy a kistérséget alkotó önkormányzatok nem 
rendelkeznek megfelelő szakemberekkel, értékrendjük a hagyományos fejlesztési koncepciókban 
gyökerezik, így az olyan fogalmak, mint pl. ökológiai lábnyom, az életminőség, az élhető és működő város 
a hagyományos paradigma tartalmával jelennek meg többnyire a gyakorlatban. Így az országos fejlesztési 
elképzeléseknek, EU-s elvárásunknak megfelelően, az ÚMFT által finanszírozandó kötelező környezeti 
infrastrukturális elemek megvalósítására kerül többnyire sor. Példaértékűek azok a felelősen gondolkodó 
helyi közösségek, melyek a kötelező településfejlesztési feladatokon túl olyan kezdeményezéseket 
indítottak, illetve ilyen jellegű mozgalmakhoz csatlakoztak, amelyek élhetőbb, egészségesebb és 
esztétikusabb településkörnyezet kialakítására törekednek (pl. Klímabarát Települések Szövetsége, Európai 
Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség, Virágos Magyarországért mozgalom, Európai Virágosítási 
és Tájépítészeti Társaság). 
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