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Jelenleg folyamatban van az Európai Unió által finanszírozott Közép-Európai Transznacionális 

Együttműködési 2014-2020 Operatív Program kidolgozása. A civil szervezetek és a lakosság 

2014. február 10-ig beérkezően küldhetik el véleményüket az operatív programmal és a hozzá 

tartozó környezeti értékeléssel kapcsolatban a mellékelt kérdőív formájában. Az észrevételeket 

a 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési 

Főosztályának kell címezni, illetve az skv@vm.gov.hu  elektronikus címen várja a minisztérium.  

 

Az egyes transznacionális és interregionális operatív programok tervezéséhez szorosan kapcsolódik, 

azok kötelező része a programok stratégiai környezeti vizsgálata és a környezeti értékelés elkészítése. 

A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési 2014-2020 Operatív Program (a továbbiakban: 

Central Program) környezeti értékelését elkészítették külső szakértők, és a jogszabályi előírás alapján 

az értékelés folyamata során nemzetközi társadalmi egyeztetési folyamat során várják a hatóságok, 

civil szervezetek és a lakosság észrevételeit.  

 

Az operatív program környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára vonatkozó szabályait az Európai 

Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

szóló 2001/42/EK irányelv és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

A Central Program környezeti értékelésének társadalmi konzultációja a Central Program tervezését 

irányító bécsi tervezési munkacsoport döntése alapján 6 hét, amelyen belül a hazai jogszabály 30 

napos közzétételi kötelezettséget ír elő. Tekintettel arra, hogy ezen programok – több országra 

kiterjedő földrajzi lefedettségük miatt – angol nyelven készülnek, a környezeti értékelés is angol 

nyelven készül és kerül egyeztetésre. A dokumentumok angol nyelven elérhetők az alábbi linken: 

http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/ Magyarország a nyilvánosság 

megfelelő tájékoztatása érdekében gondoskodott a operatív program jelenlegi változata és a 

környezeti értékelés alapján készített közérthető összefoglaló magyar nyelvre történő fordíttatásáról. 

A dokumentumok a mai naptól kezdve a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján a stratégiai 

környezeti vizsgálati ügyek között elérhetők (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-

miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/strategiai-kornyezeti-vizsgalati-ugyek) 

 

A tervezési munkacsoport várja az operatív program jelenlegi változatára és a környezeti értékelésére 

vonatkozó véleményeket. A környezetvédelemért felelős tárca 2/2005 Korm. rendelet 9. § 

előírásainak értelmében biztosítja a nyilvánosság részvételét az eljárásban. Az operatív program 

jelenlegi dokumentumával és a környezeti értékeléssel kapcsolatban a civil szervezetek és a lakosság 

véleményének, észrevételeinek kinyilvánítására a melléklet kérdőív kitöltésével 30 nap áll 

rendelkezésre. A véleményeket 

  

postán a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály  

(1055 Budapest, Kossuth tér 11.) címére,  

 

illetve 

 

elektronikus levél formájában az skv@vm.gov.hu  címre 

 

2014. február 10-ig beérkezően 

 

lehet megküldeni a magyar környezetvédelemért felelős tárca számára. 
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