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TERMÉSZETVÉDELEM 

• Az NKP-I a természetvédelem érdekében első helyen, kiemelt 
célként fogalmazza meg a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 
meghatározott feladatok megvalósítását. 

 

• Az NTA részletesen tartalmazza az elérendő természetvédelmi 
célokat, célállapotokat és feladatokat a talajjal, a földtani-
felszínalaktani értékekkel, a barlangokkal, az élőhelyekkel, a 
növényvilággal, az állatvilággal összefüggésben. 



TERMÉSZETVÉDELEM 

• Cél volt a nemzeti parkok országos hálózatának kialakítása. 

 

• Az NKP-I célja volt 2002-ig az országos jelentőségű védett területek 
arányának 11-12%-ra emelése. 

 

• Az erdők területi arányának növelése mellett (cél 2002-ig a 20% 
elérése)az NKP-I célul tűzte ki a természetközeli erdők 
kiterjedésének 12%-ra növelését elsősorban őshonos fafajokkal. 

 

• Létre kellett hozni az ország Pán-Európai Ökológiai Hálózathoz 
illeszkedő ökológiai hálózatát. 



Védett területek, ökológiai hálózatok kialakítása, 

védelme intézkedés-csomag 

• Az élőhely-rekonstrukciós programok keretében három 
fő terület kapott nagyobb hangsúlyt: 

• A Holtág Program, 

• a Vizes élőhelyek rehabilitációja, és  

• a Füves élőhelyek rekonstrukciója;  

 

• Kiemelt program volt a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
létrehozása és fejlesztése. 



Fajok védelme intézkedés csomag 

• A hazai vegetációkutatás egyik 

legjelentősebb összefoglaló munkája az 1999-ben 

megjelent Vörös könyv Magyarország 

növénytársulásairól. 



Az erdővagyon védelme és bővítése intézkedés csomag 

• Az erdő aránya az 1997-as 18,7%-os szintről 19,6%-ra emelkedett. 

 



Erdők és vadászterületek természetvédelme intézkedés csomag 

• A természet védelmének érdekeit a természeti területeken és a 
védett természeti területeken az extenzív, természetközeli 
vadgazdálkodás szolgálja, amelynek általános alkalmazása 
kívánatos.  

 

• Ezzel párhuzamosan az intenzív vadgazdálkodást a védett 
természeti területeken kívül kialakított zártkertekre 
(vadaskert,vadfarm) kell korlátozni. 



Földtani,felszínalaktani értékek,barlangok megőrzése 

intézkedés csomag 

• 1998-ban hatályba lépett a Közhiteles 

Barlangnyilvántartás tartalmát és vezetésének módját 

meghatározó miniszteri rendelet. 



Természetvédelmi őrszolgálat fejlesztése 

• Hatályba lépett a természetvédelmi őrökre, ill. őrszolgálatokra 

vonatkozó részletes szabályokról szóló  4/2000. (I.21.) Korm. 

rendelet és annak módosítása, valamint a Természetvédelmi 

őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000.(V.19.) miniszteri 

rendelet. 



TÁJVÉDELEM 

• Az egymással összefüggő tájvédelmi problémák közül a legfontosabbak a 

tájak teljesítőképességének, terhelhetőségének, önszabályozó 

képességének csökkenése; 

 

• a térszíni folyamatok kedvezőtlen irányú megváltozása;  

 

• a természeti értékek degradációja;  

 

• az egyedi tájértékek és a tájkarakter elemeinek pusztulása (kunhalmok, 

tanyák, hagyományos gazdálkodási típusok);  

 

• a tájesztétikai értékek csökkenése. 



Tájvédelem intézkedés csomag 

• Az intézkedések az emberi egészségre legnagyobb veszélyt 

jelentő és kiterjedésében is jelentős területek rehabilitációjától 

indultak meg (a mecseki uránbányák meddőhányói).  

 

• A tájvédelem területén az NKP-I időszaka alatt napjainkig 

megkezdett rehabilitációs intézkedések még csak a károsodott 

területek töredékét érintik, ezért az intézkedésből származó 

környezeti hatások is csekélyek. 



ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK –  

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

• Települési hulladékok kezelése intézkedés csomag 

 

• Nem veszélyes ipari hulladékok kezelése intézkedés csomag 

 

• A veszélyes hulladékok kezelése intézkedés csomag 



Eredmények 

• A települési szilárd hulladék mennyisége lényegében stagnált a 6 év 
alatt, 2001-ben 4,6 millió tonna lett.  

 

• A lerakott hulladékra érvényes 20% szervesanyag-tartalom cél 
elérése nem valósult meg. 

 

• A keletkezett települési szilárd hulladékból a szervezetten begyűjtött 
és kezelt mennyiség közel 90%.  

 

• A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az 1995. évi 
73,2%-ról 2001-re 86,5%-ra nőtt. 



Eredmények 

• A szelektív gyűjtés lényegében csak részleges, alapvetően a termékdíjas 

termékekre irányult. 

 

• 1996-2001 között 14,7 millió 3 lerakó épült KAC támogatásból, 2000-2003-

ben az EU 12 regionális hulladékgazdálkodási projektre hagyott jóvá ISPA 

támogatást. 

 

• Az 1997-1998-as időszakban a legnagyobb előrelépés az új térségi lerakók 

létesítése tekintetében volt, 22 térségi lerakó beruházása kapott 

céltámogatást.  

 

• Összesen 76 térségi lerakó kezdte meg működését 1998-2002 között. 



Eredmények 

• A 2002-ben jóváhagyott Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

(OHT) alapján a települési hulladéklerakók rekultivációs 

programjának megvalósulásaképpen 2008-ig évente 50-100 lerakó 

kerülhet lezárásra, felszámolásra és rekultiválásra. 

 



Eredmények 

• Az NKP-I időszaka alatt a kitűzött célnak megfelelően nőtt a 
korszerű települési folyékony hulladék fogadó és leeresztő 
kapacitás. 

 

• A termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentési 
célja megvalósult. 



Magyarországon keletkezett veszélyes 

hulladék mennyisége (tonna) 



ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM - Zaj és rezgés 

csökkentési intézkedés csomag 

• A zajterhelés csökkentésére vonatkozó célokhoz kellő számú, mind 

szabályozási jellegű, mind konkrét műszaki beavatkozást jelentő intézkedés 

kapcsolódott. A tervezett intézkedések jelentős részben megvalósultak. 

 

• Kis értékben csökkent a megengedettnél nagyobb zajterhelést okozó 

üzemek aránya (30%-ról (1996) 28%-ra (2001)) 

 

• a hazai repülőgéppark (MALÉV) teljes értékben megfelel az EU irányelvek 

szerinti követelményeknek. 

 

• a nagyvárosokban, főközlekedési létesítmények hatásterületén korántsem 

sikerült még az elfogadható zajszintet biztosítani. 



KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

• Kémiai Kockázatcsökkentés Program (1997-2002) 

 

• Országos Ivóvízbázis Növényvédőszer Szennyezettségének Felmérése (2000-2006) 

 

• A veszélyes anyagok szállításának nyomon követési rendszerének kialakítása 

intézkedési csomag (2000-2002) 

 

• A SEVESO II irányelv harmonizációja (katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény) 

 

• Nukleáris és sugárvédelmi jogharmonizációs feladatok (2000-ben megvalósítva) 

 

• Veszélyes szennyező források fel érése intézkedési csomag (2001-folyamatos) 

 

• Levegő Gammadózis érő Rendszer fejlesztése intézkedés-csomag (2001-2003) 



Környezetvédelmi beruházások alakulása 



NKP-II. (2003-2008) 

• Az NKP-II koncepcióját a Kormány az 1117/2001. (X. 19.) határozatában 
elfogadta és elrendelte a Program kidolgozását.  

 

• Az NKP-II a koncepció tervezési követelményei, valamint a jelenlegi 
kormányprogram környezetvédelmi fejlesztésre vonatkozó irányelvei 
alapján készült, és meghatározza a 2003-2008 közötti időszak 
környezetpolitikai célkitűzéseit.  



NKP-II. (2003-2008) 

Az NKP-II azon környezeti problémákra összpontosít, amelyek 

 

• a társadalmi-gazdasági-környezeti problémák metszéspontjában komplex 

módon jelentkeznek, 

 

• több környezeti elemet érintő beavatkozást igényelnek, 

 

• a társadalom és a gazdaság széles körét érintik, 

 

• hatékonyan csak az érintettek széles körének bevonásával számolhatók fel. 

 



NKP-II. (2003-2008) 

 A célokat más ágazati törekvésekkel összehangoltan kell megvalósítani. A 

tervezés és a végrehajtás során is figyelembe kell venni az átfogó 
társadalom- és gazdaságfejlesztési politikákat és programokat.  

 

• Magyarország Középtávú Gazdaságpolitikai Programja  

• Országos Területfejlesztési Koncepció  

• Országos Területrendezési Terv  

• Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)  

• Környezetvédelmi Kohéziós Alap Stratégia  

• Széchenyi Terv  



NKP-II. (2003-2008) 

Az NKP-II tervezése és megvalósítása épít a már meglévő ágazati  

szakpolitikákra és szakterületi tervekre, programokra: 

 

• Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja  

• Vízgazdálkodás Országos Koncepciója  

• Ivóvízminőség-javító Program  

• Ivóvízbázisvédelmi Program  

• Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Program  



NKP-II. (2003-2008) 

• Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése  

 

• Országos Környezeti Kármentesítési Program  

 

• Országos Hulladékgazdálkodási Terv  

 

• Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott projektek  

 

• Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program  

 

• Közlekedéspolitika Koncepciója és Feladatterve  

 

• Kis- és Középvállalkozások Fejlesztési Stratégiája  

 

• EU előcsatlakozási alapok (PHARE, ISPA, SAPARD); LIFE III  



Célok 

• Az ökoszisztémák védelme  

 

• A társadalom és környezet harmonikus kapcsolatának biztosítása  

 

• A gazdasági fejlődésben a környezeti szempontok érvényesítése. A 
gazdasági fejlődést úgy kell megvalósítani, hogy a növekvő jólét csökkenő 
környezetterheléssel járjon együtt.  

 

• A környezeti folyamatokkal, hatásokkal, valamint a környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és 
együttműködés erősítése.  



Környezettudatosság növelése akcióprogram 

• A környezet- és természetvédelmi ismeretek, környezettudatosság közvetítése az 

oktatásban, a fenntarthatóság pedagógiájának általános elterjesztése  

 

• A társadalom környezeti értékrendjének javítása  

 

• Környezetvédelmi vezetési rendszerek és környezetbarát termékek elterjesztése 

•   

• A társadalmi részvétel erősítése a környezettel és a természettel kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatokban 

 

• A környezettudatossággal kapcsolatos K+F és nemzetközi együttműködés erősítése  

 

• Környezetiadat-gazdálkodás, információs rendszerek fejlesztése és a nemzetközi 

együttműködés erősítése. 



Éghajlatváltozási akcióprogram 

• Az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások 
csökkentésének előmozdítása  

 

• Megújuló energiahordozók hasznosításával kapcsolatos technológiák fejlesztése és 
elterjesztése  

 

• Közlekedési eredetű szennyezőanyag-kibocsátások mérséklése  

 

• Az üvegházhatású gázok mezőgazdasági és hulladék eredetű kibocsátásának 
mérséklése, valamint a szén-dioxid nyelő-kapacitások erősítésével  

 

• Sztratoszférikus ózoncsökkenés és légköri eredetű savasodás megelőzése  



Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági 

akcióprogram 

• A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok 
mérséklése  

 

• A vízminőséggel kapcsolatos környezetegészségügyi problémák kezelése  

 

• A talajszennyezettség és a hulladékkezelés környezetegészségügyi 
problémáinak mérséklése  

 

• Az élelmiszerbiztonság javítása  

 

• A zaj elleni védelem, a kémiai és sugárbiztonság javítása  

 

• A környezetegészségügyi intézményrendszer  

     fejlesztése 



Városi környezetminőség akcióprogram 

• Környezeti szempontok érvényesítése a településfejlesztésben, 
rendezésben és a korábbi hibákból eredő környezeti problémák 
csökkentése  

 

• Városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása  

 

• Közlekedési eredetű települési környezeti problémák csökkentése 
elsősorban a városok sűrűn lakott területein  

 

• Épített környezeti elemek megfelelő állapotának biztosítása, az épített 
értékek védelme  

 

• Tiszta, jó közérzetet segítő városi környezet biztosítása  



Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 

akcióprogram 

• A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése  

 

• Natura 2000 hálózat kialakítása  

 

• Nemzetközi természetvédelmi egyezményekből fakadó 
kötelezettségek teljesítése  



Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat 

akcióprogramja 

• Talajvédelem  

 

• A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program horizontális és zonális 
programjai, valamint a kapcsolódó intézkedések  

 

• A falusi turizmus feltételeinek javítása  



Vizeink védelme és fenntartható használata 

akcióprogram 

• A Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása 

 

• Felszíni vizek vízgyűjtő szemléletű vízminőség-védelmének fejlesztése  

 

• Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű mennyiségi védelmének fejlesztése  

 

• Felszín alatti vizek vízgyűjtő szemléletű minőségi védelmének fejlesztése  

 

• Az ésszerű vízhasználat és szennyezés-csökkentő technológiák hazai 
gyakorlatának bővítése 



Hulladékgazdálkodási akcióprogram 

• A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében  

 

• A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a termelő ágazatokban  

 

• Az ártalmatlanítandó települési hulladékok alacsony környezeti kockázatú 
kezelése  

 

• Az ártalmatlanítandó hulladékok alacsony környezeti kockázatú kezelése a 
termelő ágazatokban  

 

• A tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban  



Környezetbiztonság akcióprogram 

• A környezetbiztonság stratégiai szintre emelése  

 

• A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása  

 

• A környezeti kockázatok elemzése és kezelése  

 



A központi költségvetés közvetlen környezetvédelmi 

ráfordításainak időbeni alakulása 

Megnevezés 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Összesen 

 

Közvetlen környezetvédelmi 

beruházások költségvetési 

ráfordításai 2002. évi 

árszinten 

 

100 

 

110 

 

130 

 

155 

 

185 

 

220 

 

900 

 

Közvetlen környezetvédelmi 

beruházások költségvetési 

ráfordításai folyó áron 

 

105 

 

121 

 

146 

 

180 

 

219 

 

270 

 

  

 

Közvetlen környezetvédelmi 

beruházások költségvetési 

ráfordításai a GDP %-ában 

 

0,59 

 

0,62 

 

0,69 

 

0,79 

 

0,89 

 

1,01 

 

  

 

(Mrd Ft, 2002. évi árszinten, folyó áron,  GDP %-ban) 



Köszönöm a figyelmet! 


