
104. évfolyam 2. szám   2010. május 17. 10

László Mária - Varjú Viktor
Területi sajátosságok Magyarországon a stratégiai környezeti vizs-
gálat készítése során

Bevezetés�

Az 1980-as évektől az Európai Közösség újraelosztási rendszere egyre nagyobb volumenű projektek és 
tervek kivitelezését eredményezte. A Brundtland-bizottság jelentése, a fenntartható fejlődés fogalma, 
értelmezése és az ezzel összefüggésben lévő döntési kényszer a környezetvédelmi programok mellett a kö-
zösségi politika mind több részét elérte. Ezért az E� regionális politikájában az értékelés is egyre nagyobb 
szerepet kapott. Először a Közösség hatékonysági politikájának követelménye, a Strukturális Alapok 1988. 
évi reformja során fogalmazódott meg, majd vált kötelezővé a regionális programok előzetes és közbenső 
(ex-ante és mid-term) értékelése. Az 1994 és 1999 közötti programozási időszak szabályozása már megha-
tározta a tagállamok által benyújtandó programdokumentumok tartalmát, valamint definiálta az ex-ante 
és ex-post (utólagos) értékelés, illetve monitoring fogalmát, célját (czira t. – JuSztiN V. – SóVágó k. 2004).

A Közösség környezeti politikájának integrációja, valamint az értékelés együttes megjelenése először 
a beruházásokra vonatkozó környezeti hatásvizsgálatban (KHV), majd a későbbiekben a tervezési folya-
mat korábbi szakaszában megjelenő, a tervek és programok létrehozásának döntés-előkészítő szakaszába 
integrált stratégiai környezeti vizsgálati (SKV) eljárás formájában manifesztálódott. 

A stratégiai környezeti vizsgálat alkalmas arra, hogy a fejlesztéspolitikában, a területi tervezésben és 
a területfejlesztésben érvényesítse a környezetvédelem, a környezeti politika érdekeit. Így a környezeti 
szemlélet hatékonyabban érvényesülhet a regionális, megyei, kistérségi, valamint települési fejlesztési 
tervdokumentumokban. 

A stratégiai környezeti vizsgálat új eszköz Magyarországon, ezért feltételezhető, hogy annak alkal-
mazása nem csak az országos (uniós) területi tervezésben okoz gondot (a feltételezhetően rugalmatlan 
döntéshozási mechanizmusok miatt), hanem alacsonyabb térségi szinteken is. 

A települések, kistérségek és megyék fejlesztési és rendezési tervei, illetve azok nagyobb mérvű meg-
újítása, valamint az ágazati és regionális fejlesztési tervek (pl. hulladékgazdálkodási tervek, vízgazdálko-
dási tervek) létrehozásakor a környezeti politika integrációja, a környezeti vizsgálatok elvégzése hiányt 
szenved. Feltételezésünk, mely szerint a hiányosságok okai magasabb hierarchia szinten a szervezeti/in-
tézményi struktúra sajátosságaiból fakadnak, míg az alacsonyabb területi hierarchia szinteken elsősorban 
az információ hiánya okozza a gondot, a kutatás során beigazolódott. 

A stratégiai környezeti vizsgálat keretfeltételei

Bár a környezeti vizsgálati eljárások (Environmental Assessment) intézménye már az 1960-as évek vé-
gén megjelent az Amerikai Egyesült Államokban, majd az 1970-80-as évektől egyre több európai ország 
is alkalmazni kezdte (a hatásvizsgálat mellett a környezeti vizsgálatot is, (pl. Franciaország, Hollandia) 
(SziLVácSku zS. 2003), intézményesítése csak a 2000-es években történt meg. A stratégiai környezeti vizsgálat 
uniós szintű, minden tagországra kiterjedő, kötelező érvényű bevezetésének a 2001/42/EK irányelv alap-
ján 2004. év közepéig kellett megtörténnie. 

1  A tanulmány alapjául Varjú Viktor: A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai 
környezeti vizsgálat című PhD-dolgozatához készült kutatások szolgáltak. Témavezető: László Mária PhD egyetemi docens.
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Hasonlóan az európai uniós gyakorlathoz a magyar jogalkotás is egyre nagyobb figyelmet fordít a kör-
nyezetvédelmi, illetve a fenntartható fejlődés elérésével összefüggő értékelések jogi szabályozására. A 
tervekkel kapcsolatosan már az 1996. évi XXI. sz. a területfejlesztésről szóló törvény 23. paragrafusa 
(tekintettel az uniós KHV szabályozásra az uniós együttműködési szerződés 1995-ös aláírását követően) 
minden területrendezési terv számára előírja – többek között – környezeti hatástanulmányok készítését. 
Ez azonban még nem vonatkozott a fejlesztési jellegű döntésekre. 

Az uniós követelményeknek megfelelően az Országgyűlés 2004-ben módosította az 1995. évi LIII., a 
környezet védelméről szóló törvényt. A hatályos jogszabály 27. paragrafusa többek között megfogalmazza, 
hogy „A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepci-
ókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések 
várható környezeti hatásait is fel kell tárni...”. �gyanezen hatályos törvény 43. valamint 44. paragrafu-
sa már előírja a környezeti vizsgálatok lefolytatását, ám még úgy fogalmaz, hogy a különböző tervek és 
programok „...a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot 
kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program nem terjeszthető elő.” Ez a külön jog-
szabály a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról címmel 
született meg. Jelen jogszabály már részletesen tartalmazza, hogy mely tervekben és programokban kö-
telező végrehajtani a stratégiai környezeti vizsgálatokat. A jogszabály azonban csak azt határozza meg, 
hogy a program szerves részét kell képeznie ezen értékelésnek, a környezeti vizsgálatot egyeztetni kell az 
illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel, valamint meghatározza a tartalmi elemeket és a monitorozás 
szükségességét, azonban részletesebb módszertani útmutatást nem ad.

Itt jegyzendő meg, hogy sem magyar, sem egyéb jogszabály – különösen igaz ez az uniós irányelvre – 
nem szabályozza azt, hogy pontosan milyen mértékű fejlesztésekhez szükséges SKV-t végezni. Így a magyar 
jogszabály nem kötelezi a kidolgozókat a település egy részére készülő szabályozási tervnél SKV készítésé-
re, illetve – bár magyar keretek között jóval szűkebben, mint az uniós irányelvnél – némi mozgásteret is ad 
a kidolgozónak a terv várható környezeti hatásának értékelésénél. Erre a „szabad mozgástérre” hivatkozva 
azonban az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kisebb módosításoknál elkerüljék a környe-
zeti vizsgálat kötelezettségét – hivatkozva arra az egyébként jogos, de ahogy a fentiekből kiderülhetett, 
nem releváns felvetésre, mely szerint a környezethasználatot jelentő tevékenységek, vagy létesítmények 
úgyis hatósági engedélyezési kötelezettséggel bírnak.

A környezetpolitikában szükséges, de nem elégséges feltétel a szabályozás és a jogszabályi keretek 
megléte. A hatékony környezetpolitikához megfelelő szisztémájú és megfelelő tudáshalmazzal rendelkező 
érdekegyeztető, döntési mechanizmus szükséges.

Annak ellenére, hogy Magyarországon tehát voltak már előzményei a stratégiai környezeti vizsgálatnak 
(pl. I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának környezeti vizsgálata), az elmúlt években 
zajló tervezési folyamat nem mentes az ellentmondásoktól. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, a hozzá 
kapcsolódó ágazati és regionális operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata elkészült. Ahogy a 
társadalmi vitákból látszott, a vizsgálat módszertana kevésbé, viszont maga a folyamat és annak elhúzó-
dása meglehetősen ellentmondásos megítélésű. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezeti 
szempontok érvényesítése a tervezési folyamatban nem pusztán a jogi szabályozáson, a tervezési módszer-
tanon, hanem a döntési mechanizmuson, a szereplőkön és a szereplők tudásán is múlik. 

Mind a magyar kormányzás általános jellemzői, mind pedig a stratégiai környezeti vizsgálat készítésé-
nek konkrét körülményei azt támasztják alá, hogy az irányítás/kormányzás hierarchikus modellje egyelőre 
domináns, annak ellenére, hogy – különösen az E� nyomására – a partnerségi hálózati irányításra (network 
governance) lenne szükség. A stratégiai környezeti vizsgálat készítésének folyamata azonban rámutatott 
arra, hogy megindult egy elmozdulás a hierarchikus kormányzástól a hálózati kormányzás irányába, ameny-
nyiben az egyébként bürokratikus logikával működő állami intézmények a jogi szabályozás előírásainak 
megfelelően horizontális egyeztetéseket is lefolytatnak – elsősorban – a szaktárcák egymás között.
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Magyarországon az uniós tervezés még kialakulatlannak tekinthető, ami megnehezíti a kormányzási/
irányítási módok azonosítását, nehéz ugyanis leválasztani a folyamatokban a szabályszerű (rendszerszerű) 
és a véletlenszerű, esetleges elemeket. A tervezés (beleértve a környezeti vizsgálat folyamatát is) iteratív 
jellege, az egyeztetések átláthatatlan, lényegében szabályozatlan labirintusa, a szakmai tervezést végző 
és a politikai döntést hozó fórumok közötti kapcsolatok hektikus alakulása végül is oda vezet, hogy nehéz 
azonosítani az egyes véleményező fórumok, szereplők tényleges befolyását a döntésekre. Az uniós tervek 
meglehetősen absztrakt műfaja, a területiség háttérbe szorulása még azt is megnehezíti, hogy felfedhető 
legyen a tervek érték és érdektartalma. Az 1. ábra a környezeti vizsgálati folyamat főbb szereplőinek moz-
gásterét mutatja, a kommunikációs akadályokkal.

A hierarchikus karakter a legnyil-
vánvalóbban a központi és regionális 
döntéshozók közötti viszonyban ér-
hető tetten. Miközben a regionális 
fejlesztési ügynökségek, és az ad hoc 
módon létrehozott tervezői munka-
csoportok formálisan részesei voltak 
a regionális operatív programok készí-
tésének, ténylegesen azonban a regi-
onális operatív programok tartalmát a 
központi tervező nagyon erős befolyá-
sa („intézményi tudása”) determinál-
ta. Különösen hangsúlyos a stratégiai 
környezeti vizsgálat esetében az uniós 
bürokrácia szerepe, amellyel kapcso-
latban az alkudozásnak (bargain), és 
meggyőzésnek/érvelésnek (arguing) 
nem volt igazán tere. Hasonló volt a 
modell a nemzeti és regionális szint 
közötti viszonyrendszerben is. Ennek 
alapvető oka a regionális szint gyen-
ge státusza mellett, az egyeztetések 

1. ábra: Az SKV készítés folyamatában részt vevő intézmények és 
jellemző interakcióik. Szerk.: Varjú V.

alapvetően hivatalok (regionális ügynökség/nemzeti ügynökség) és nem politikusok (kormány, miniszter/ 
választott önkormányzati politikus) közötti lebonyolítása (PáLNé koVácS, i.–VarJú, V. (eds.) 2008). 

Komoly tényező volt az időzítés, illetve az időmenedzsment hiánya, hiszen a tényleges visszacsatolá-
sokra, érvelő vitára a tervezés tényleges folyamata időt sem hagyott.

A fentiek eredményeként a fejlesztéspolitika alapdokumentumai nem tudják biztosítani a kellően in-
tegrált környezetpolitikai keretet a tervezési hierarchia alsóbb szintű dokumentumai számára: hiába kohe-
rensek ezek a dokumentumok, a gyenge alapok, gyenge felépítményhez vezetnek. Így feltételezhető, hogy 
a környezeti érdekek nem megfelelően jelennek meg a megyei, kistérségi, települési területfejlesztési 
cselekvésekben.

A stratégiai környezeti vizsgálat területi jellemzői

A stratégiai környezeti vizsgálat magyarországi megjelenését több szinten vizsgáltuk. A G-FORS nevű E�6 
Keretprogram keretében a fejlesztéspolitikába integrált környezeti vizsgálat intézményi kereteit a 2007-
2013. közötti időszakra vonatkozó Dél-Dunántúli Operatív Program stratégiai környezeti vizsgálati folyama-
tát elemezve végeztük (projektpartner: MTA RKK DTI, kutatásvezető: Pálné Kovács Ilona, www.g-fors.eu). 
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A munka során interjúk készültek a folyamat szereplőivel, valamint dokumentumelemzés egészítette ki a 
kutatást, melynek eredményeit már a keretfeltételekkel foglalkozó előző résznél is figyelembe vettük. A 
területi szintek elemzésének alapjául a 2007-2009 között több szinten, több lépcsőben végrehajtott em-
pirikus kutatás szolgált. Jelen tanulmányban elsősorban a településszintre fókuszálunk, ahol a teljes rep-
rezentativitásra törekvő kérdőíves felmérés eredményei szerepelnek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a válaszadás során az 500 fő alatti települések alul-, míg az 5000 fő feletti települések túlreprezentáltak, 
melyet a csoport-összehasonlítások során súlyozással igyekeztünk kiküszöbölni. A kérdőíves felmérésnél a 
nyitott kérdések elsősorban a válaszadók véleményét, a különböző attitűdformák megfogalmazását tette 
lehetővé a megkérdezettek számára. 

A települési vizsgálatot az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) fellelhető LAIR 
adatok felhasználása egészítette ki. 

Regionális szint 
 

A 2007-2013-as időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív programjaira, valamint 
azok környezeti vizsgálatára rányomta a bélyegét az a tény, hogy a tervezés decentralizálása nem valósult 
meg. A regionális szintű tervezés, a ROP-ok készítése szorosan követte a brüsszeli normákat és a központi 
utasításokat. Az újabb és újabb regionális tervvariációk a folyamatosan változó központi elvárásokhoz 
alkalmazkodtak. A regionális operatív programok „maradék elv” alapján jöttek létre, és tartalmuk az NFÜ-
ben dőlt el. Bár a 2004-2006-os tervezési ciklushoz képest a regionális operatív programok már nem egy 
egységben, hanem régiónként készültek, tartalmuk több helyen feltűnő egyezőséget mutatott. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében készülő ROP-okat vizsgálva elmondható, hogy azok folyamatoldal-
ról kifejezetten top-down/hierarchikus jellegűek, hiszen a döntéshozó a kormány, a regionális ügynökség 
és tervező munkacsoport, valamint a regionális fejlesztési tanács csupán az előkészítést és a „legitimáci-
ót” nyújtotta. 

A másik probléma az volt, hogy, bár a vonatkozó 2/2005 kormányrendelet szerint a regionális prog-
ramok környezeti vizsgálatának kidolgozásakor a regionális zöldhatóságokat is be kell vonni, a regionális 
operatív programoknál ez nem történt meg.

A központi irányítás a partnerség tekintetében is háttérbe kívánta szorítani a területiség megjeleníté-
sét. Bár az NFT II.-nek voltak területi „roadshow-i”, „választási kampánytevékenységgel egybekötve”, az 
OP-k társadalmi nyilvánossága, a helyi szereplők bevonása azonban már háttérbe szorult. Ennek egyik oka 
a tervek absztrakt voltában érhető tetten. Bár operatív és területi (regionális) tervekről van szó, a prog-
ramok maguk kevés konkrét, helyhez köthető intézkedést tartalmaznak. Jellemzően az ágazati operatív 
programokból kihagyott elemek jelennek meg, amelynek területi megvalósulása majd csak az akcióter-
vekhez kapcsolódóan, illetve a nyertes pályázatok területi allokációjában jelenik meg. Területiségről a 
kiemelt projektek keretében beszélhetünk. 

Megyei és kistérségi szint

A fentiekben látható volt, hogy bár a környezeti vizsgálat lefolytatásának körülményei hagytak maguk után 
kívánnivalót, a tervező (elsősorban az NFÜ) azonban törekedett arra, hogy az Akciótervekben már meg-
felelő mélységben és szinten valósuljon meg a környezeti vizsgálat, valóságosan integrálva a környezeti 
szempontokat a tervezésbe. Ám a hivatkozott SKV kormányrendelet (2/2005) nem csak országos, regioná-
lis, hanem megyei, kistérségi és települési szinten is előírta a környezeti vizsgálatok lefolytatását. 
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A regionális szint vizsgálatából adódó tapasztalatok – különös tekintettel a szakértői tudás hiányossága-
ira – azt sugallják, hogy megyei és kistérségi szinten a környezeti vizsgálatok szintén kívánnivalót hagynak 
maguk után.

Ahogy a megyei és kistérségi vizsgálatokból kiderül, a válaszadók majd mindegyike hallott már az SKV-
ról. A választ adó megyei önkormányzatok több mint a felének, a kistérségi társulások 80%-ának a kérdezett 
időszaktól – a 2/2005 kormányrendelet 2005. januári hatálybalépésétől – volt már olyan rendezési, vagy 
egyéb ágazati terve, fejlesztési koncepciója, melyre már alkalmazni kellett volna az említett környezeti 
vizsgálatot. Noha – ahogy a kérdőívből kiderül – szinte minden megyei önkormányzat és kistérségi társulás 
fontosnak gondolta a környezeti kérdések figyelembe vételét a fejlesztéseknél, a kérdéses terveknél SKV-k 
nem készültek. A válaszokból az is kiderül, hogy sokszor nem egyértelmű a kormányrendelet, valamint a 
környezeti vizsgálat értelmezése. A válaszadók közül többen úgy értelmezik a jogszabályt, hogy az a tele-
pülésekre vonatkozik elsősorban, hiszen a konkrét beruházások települési szinten valósulnak meg. 

A válaszadók még azt is megemlítik, hogy az SKV-val kapcsolatosan nem állnak rendelkezésükre gyakor-
lati tapasztalatok, nincsenek információk, hogy azt a gyakorlatban hogyan is kellene, vagy lehetne hatéko-
nyan elvégezni. Úgy tűnik tehát, hogy a fentiekben tárgyalt környezeti vizsgálatok leginkább a megfelelő 
információk hiánya miatt szenvednek késedelmet. 

Ha az attitűdre vonatkozó kérdéseket vizsgáljuk, a kép némileg homogénebb. A válaszadók inkább 
pozitívan viszonyulnak a természeti és környezeti értékek megőrzéséhez, és ebben a tekintetben hosszú 
távú gondolkodás jellemzi őket. Az, hogy a környezeti vizsgálat egy újabb feladat, illetve költségfejezet 
a megyék és kistérségek számára, szintén megjelenik, mint átlagos tényező, amellyel foglalkozni kell, de 
valamivel gyengébben jelenik meg az attitűdben, mint a környezetvédelmi szemlélet (1. táblázat).

Állítás Osztályzat átlaga
A környezeti vizsgálat hozzájárulhat a település/megye természeti értékeinek 
megőrzéséhez 3,71

A környezeti vizsgálat csak egy újabb feladat az önkormányzatok számára 3,00

A környezeti vizsgálat egy újabb jelentős költségfejezet az önkormányzat szá-
mára 3,14

A környezeti vizsgálat egy hosszú távon megtérülő befektetés lehet az önkor-
mányzat számára 3,57

1. táblázat: A megyéknek kiküldött kérdőív 15. kérdésére2 adott válaszok/osztályzatok számtani átlaga 
(2007). 
Forrás: Varjú Viktor adatgyűjtése és szerkesztése.

Települési szint

Ahogy fentebb említésre került, az SKV, mint új környezetvédelmi mechanizmus koránt sem nyert annyira 
széles teret megyei és kistérségi szinten, mint az országos, vagy regionális szintű fejlesztéspolitikában. 
Ennek több oka is lehet. Egyrészt a kormányrendelet hatályba lépése óta (2005. év eleje), valamint a 
dolgozatban bemutatott kutatás lezárása között (2008. október) tervezési szempontból nem telt el hosz-
szú idő. Ezen idő alatt az önkormányzatok fejlesztési tervei nem kerültek olyan stádiumba, hogy azokat 
frissíteni kellene. Ha mégis vannak ilyen állapotban lévők, akkor sem biztos, hogy a kisebb, hátrányosabb 
településeken kellő hangsúlyt kap a környezeti vizsgálat a tervek megújításánál. Ezen önkormányzatoknál 
a meglévő jegyzői funkció ellenére az SKV-ról kapott információk hiányosak. 

2  A 15. kérdés: Kérjük az iskolai osztályzatoknak megfelelően 1-től 5-ig értékelje az alábbi állításokat, ahol a számokkal 
árnyalni tudja véleményét (ahol 1= egyáltalán nem ért egyet az állítással, 5= teljes mértékben egyetért az állítással).
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A visszaérkezett válaszok alapján a hipotézis beigazolódott. Az alapvető probléma a települési szinttel 
az, hogy a válaszadók 45,8%-a nem is hallott az SKV-ról, és a mindösszesen 9,8%-uk készített ilyet. Ezt a 
9,8%-ot azonban árnyalja az, hogy a vizsgált időszakban (2005. január és a válaszadás időpontja között) a 
válaszadó települések 73%-ában készült olyan terv (vagy módosítás), amelyre környezeti vizsgálatot kel-
lett volna végezni (2. táblázat). Azon települések, amelyek hallottak már az SKV-ról, és volt is környezeti 
vizsgálat-köteles programjuk (a válaszadó települések 54%-a), már közel egyharmaduk (28%) készített is 
SKV-t.  

Igen (%) Nem (%) Nem tudja/nincs válasz (%)

(3.) Hallott-e az SKV-ról? 50,8 45,8 3,4

(4.) Készült-e SKV? 9,8 71,4 18,8

Volt valamilyen fejlesztési terv (te-
rületi v. ágazati) 73,0 23,8 3,2

Ahol volt terv, készült-e SKV? 28,1 46,9 25

2. táblázat: Települési kérdőív egyes kérdéseinek válaszai 
Forrás: A kérdőíves felmérés eredményei alapján szerkesztette Varjú Viktor

Ez azt jelenti, hogy a települések több mint kétharmada – ha kicsit sarkítva fogalmazunk is, és felté-
telezzük, hogy a nem válaszolók nem készítettek SKV-t – tudatos vagy nem tudatos módon, de mulasztásos 
jogszabálysértést követhetett el (ezt több önkormányzat egyébiránt fel is vállalta). Ennek okai nagyrészt 
az információ hiányában keresendőek. Amellett, hogy a települések majdnem fele semmilyen információ-
val nem rendelkezik a környezeti vizsgálatról, azok, akik rendelkeznek valamilyen tudással, ők jellemzően 
arra hivatkoznak, hogy egy információs hálózat megkönnyítené a tájékozódásukat ilyen, és hasonló kér-
désekben. 

A településeknél kardinális kérdésként jelenik meg a forráshiány is. Bár azok fele, akik készítettek SKV-
t az adott terv készítőjére bízták annak végrehajtását, és a terv büdzséjébe építették bele a környezeti 
vizsgálat költségét. Voltak olyanok is, akik viszont addicionális pénzügyi forrásokat vettek igénybe a kör-
nyezeti vizsgálat elkészíttetéséhez. Azok, akik tudatosan nem készítettek SKV-t többnyire azzal indokol-
ták, hogy erre nincs is szükség, hiszen a környezeti érdekek érvényesítésére már eddig is létezett eszköz, 
nevezetesen a KHV. Többen jelölték meg, és azonosították az SKV-t a települések kötelezően elkészítendő 
környezetvédelmi programjával, ami valóban fontos, azonban nem azonos az SKV-val. A válaszadók indokai 
között megjelent a megyei szinten is tapasztalt, de ellentétes előjelű érv, miszerint az SKV nem települési, 
hanem magasabb, kistérségi, megyei, vagy regionális szintű tervezéshez kell.

Itt jegyzendő meg azonban az, hogy úgy a magyar jogszabály, mint az uniós irányelv –, több helyen 
szabad kezet ad az SKV területi vonatkozásában. Így a magyar jogszabály nem kötelezi a kidolgozókat a 
település egy részére készülő szabályozási tervnél SKV készítésére, illetve – bár magyar keretek között 
jóval szűkebben, mint az uniós irányelvnél – némi mozgásteret is ad a kidolgozónak a tekintetben, hogy 
meghatározza, hogy az adott tervnek mekkora a várható környezeti hatása. Erre a „szabad mozgástérre” 
hivatkozva azonban az önkormányzatoknak lehetőségük lehet arra, hogy kisebb módosításoknál elkerül-
jék a környezeti vizsgálat kötelezettségét (hivatkozva arra az egyébként jogos felvetésre, mely szerint a 
környezethasználatot jelentő tevékenységek vagy létesítmények úgyis hatósági engedélyezési kötelezett-
séggel bírnak). 
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Településméret szerinti 
különbségek

Ha a településméret szerint 
vizsgáljuk a válaszokat, akkor 
azt láthatjuk, hogy elsősorban a 
kis lélekszámú települések azok, 
amelyek környezeti vizsgálatot 
végeztek terveikhez, vagy azok 
módosításaihoz (2. ábra).

Annak ellenére, hogy a kis-
települések alulreprezentáltak 
voltak a kérdőívvel való elérés 
tekintetében (azaz sokuk nem 
rendelkezett élő e-mail címmel) 
– ami azt jelenti, hogy az infor-

2. ábra: Települések terveihez készített SKV-k, településtípusok szerint 
(súlyozott adatok).
Forrás: TEIR 2008 adatok alapján súlyozva.  Szerkesztette: Varjú Viktor

mációktól jobban el vannak zárva, mint a nagyobb lélekszámú települések –, több SKV-t készítettek. Ez ön-
magában még nem jelenti azt, hogy a környezeti érdekeket jobban érvényesítik, vagy arra érzékenyebbek. 
Ezt támasztják alá a 15. kérdésekre adott válaszok.

Itt, ha településméret alapján létrehozott csoportok válaszait (3. táblázat), az egyes kérdésekre adott 
„osztályzatok” átlagát vizsgáljuk, látható, hogy az 1 000-5 000 fő közötti települések tartják a környezeti 
érdekeket a legfontosabbnak (4,54 átlag). A kistelepülések ebből a szempontból kevésbé tűnnek környe-
zetükre érzékenynek. Ennek oka az lehet, hogy a környezeti problémák a kistelepüléseket kevéssé érintik, 
lévén itt kismértékűek az ipari jellegű beruházások, amelyek szennyező hatással bírnak. Ezt támasztja alá, 
hogy a 10 000 fő feletti települések az átlagnál hangsúlyosabbnak tartják a környezeti kérdéseket, hiszen 
a nagyobb lélekszámmal járó közlekedési terhelés és az ipari beruházások nagyobb volumene nagyobb kör-
nyezeti kockázatokkal jár, amelyet a fejlesztési tervezés során nagyobb súllyal kell figyelembe venni. 

1. A környezeti 
vizsgálat hozzájá-
rulhat a település 
természeti érté-
keinek megőrzé-

séhez

Átlagtól 
való elté-

rés (%)

2. A környezeti 
vizsgálat csak egy 
újabb feladat az 
önkormányzatok 

számára

Átlagtól 
való elté-

rés (%)

4. A környezeti 
vizsgálat egy 

hosszútávon meg-
térülő befektetés 
lehet az önkor-

mányzat számára

Átlagtól 
való elté-

rés (%)

500 alatti 3,85 -1,28 3,48 10,13 3,15 -6,25

501-1000 3,84 -1,54 4,64 46,84 3,06 -8,93

1001-5000 4,54 16,41 3,68 16,46 3,50 4,17

5001-10000 3,70 -5,13 3,08 -2,53 3,45 2,68

10001-30000 4,03 3,33 2,86 -9,49 3,71 10,42

30001-50000 4,20 7,69 3,00 -5,06 3,80 13,10

50001 vagy nagyobb 4,00 2,56 3,00 -5,06 3,15 -6,25

A teljes minta átlaga 3,90 3,16 3,36
3. táblázat: A kérdőív 15. kérdésére adott válaszok számtani átlaga, és a teljes minta átlagától való eltérések. 
Szerkesztette: Varjú V.

34%

37%

17%

4%
5%0%3%
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A fenti táblázatból látható, hogy amíg az 1 000 fő alatti települések az átlaghoz képest kevéssé látják 
hosszútávon megtérülő befektetésnek a környezeti vizsgálatot, addig a 10 000 fő felettiek inkább gondol-
ják így, valamint ők kevéssé vélik ezt egy újabb, kötelező önkormányzati feladatnak, szemben a kisebb 
településekkel. 

A területi vizsgálat azonban nem támasztja alá azt a feltételezést, hogy azokon a területeken, ahol 
környezeti problémák nagyobb volumenben jelennek meg, ott az SKV-tól inkább változást várnának. Bár 
ha először megnézzük, hogy azon települések, amelyeken Magyarország fő közlekedési útjai áthaladnak, 
milyen attitűddel rendelkeznek a környezeti vizsgálatot illetően, láthatjuk, hogy a közlekedési szennyezés 
és a környezeti vizsgálati hajlandóság között van összefüggés (3. ábra). 

3. ábra: Magyarország főközlekedési útjai és a 15/1 kérdésre adott osztályzatok településenként.
Szerk.: Varjú V.

A 4. ábrán látható viszont, hogy a válaszadók nem ott adtak magas osztályzatot az SKV-nak, és várnak 
sokat a vizsgálattól, ahol környezeti problémákkal (pl. nitrogén oxidok, kén oxidok, lebegő szilárd anyag 
kibocsátások) küzdenek. Ez utóbbi megállapításokat azonban nem lehet szignifikáns összefüggésként ke-
zelni, mivel a térképekből az is látható, hogy a legnagyobb emisszióval és imisszióval rendelkező települé-
sekről nem érkezett válasz a kérdőív kérdéseire. 

Összegzés

Az eredményekből kiderült, hogy Magyarország településeinek 3/4-e nem ismerte a környezeti vizsgálat 
követelményét, először a kutatás során értesültek erről. Ez a tény is mutatja, hogy Magyarországon a 
környezetpolitika hátrányt szenved. Bár nemzeti szinten a minisztérium az adott körülményekhez képest 
igyekszik tenni a környezeti politika integrációjáért, sajnálatos módon a területi hierarchia alacsonyabb 
szintjein ez már nem igaz. Az intézményi infrastruktúra szűk keresztmetszete, gyakorta megjelenő hiátusa 
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Az átfogó területfejlesztési programokban a törekvések a döntés-irányultságú környezeti vizsgálat irá-
nyába mozdulnak el Magyarországon. A környezeti vizsgálatot végzők, valamint a tervezők elsődleges célja 
az volt a vizsgált folyamatban, hogy maga a stratégia tartalmazza a környezeti érdekeket, ne pedig azok 
hatásának értékelése, és a visszacsatolás történjen meg. Ennek egyik legfőbb oka éppen a tervek átfogó 
jellege volt. Ezek a fejlesztési tervek és programdokumentumok még jellemzően nem konkrét beruházáso-
kat tartalmaznak, így azok tényleges hatását is nehéz megbecsülni. A cél tehát az, hogy az átfogó terület-
fejlesztési tervek során olyan környezeti vizsgálat történjen, amely az ilyen típusú fejlesztési programok 
jellegét befolyásolja környezetvédelmi szempontból.

A folyamatoldali vizsgálatok eredményei jelzik, hogy a jelenlegi tervezési periódus (2007-2013) volt 
az első, ahol nagy volumenben (a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez, annak ágazati és regionális operatív 
programjaihoz, valamint azok akcióterveihez) készültek környezeti vizsgálatok. Így a részbeni tapasztalat-
lanság és a felmerülő ellentmondások miatt, azonban a kutatás azt is mutatja, hogy ebben szerepe van a 
hazai túlzott bürokratikus intézményi rendszernek, valamint annak is, hogy a szakpolitikai elképzelések és 

4. ábra:  Magyarország legnagyobb kén-oxid (SO és SOX) imisszióival rendelkező települései és a 15/4 kérdésre 
adott osztályzatok településenként.
Forrás: LAIR 2007 adatok és a kérdőívre adott válaszok alapján  szerkesztette Varjú Viktor

(pl. helyi civil érdekképviseletek, bürokratikus, gyakorta sokkszerűen leterhelt zöldhatóságok) nem bizto-
sít megfelelő alapot az integrációra. 

Annak ellenére, hogy Magyarországon tehát voltak már előzményei a stratégiai környezeti vizsgálatnak, 
az elmúlt években zajló tervezési folyamat nem mentes az ellentmondásoktól. Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv, a hozzá kapcsolódó ágazati és regionális operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata 
elkészült. Ahogy a társadalmi vitákból látszott, a vizsgálat módszertana kevésbé, viszont maga a folyamat 
és annak elhúzódása meglehetősen ellentmondásos megítélésű. Az eddigi tapasztalatok arra mutatnak rá, 
hogy a környezeti szempontok érvényesítése a tervezési folyamatban nem pusztán a jogi szabályozáson, a 
tervezési módszertanon, hanem a döntési mechanizmuson, a szereplőkön és a szereplők tudásán is múlik. 
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a tervezési dokumentumok készítése ugyan párhuzamosan, de gyakran különállóan, nem integrált módon 
történt. Fentiek miatt, néhány környezeti vizsgálat készítése során csak (A Partidário, m.–Voogd, H. (2004) 
elmélet szerinti) „kapcsolt integráció” valósult meg a kívánatos „teljes integráció” helyett. �gyanis elő-
fordult az, hogy a fejlesztési terv készítése már lezárult, azonban a környezeti értékelés még „javában 
zajlott” (erre utalnak az interjúalanyokon kívül a tervezési dokumentumok dátumai is). Mivel ekkor már 
nincs lehetőség arra, hogy a környezeti vizsgálatban megfogalmazottak érvényesüljenek a tervben, így a 
környezeti vizsgálat csak egy, a jogszabályi kritériumoknak ugyan megfelelő, kötelező csatolmánya a terü-
letfejlesztési tervnek.
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