
Az Átmeneti Nemzeti Terv környezeti vizsgálatának  

véglegesített tematikája, kidolgozásának ütemezése és a  

nyilvánosság tájékoztatásának módja 

 

Előzmények: 
A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízta a Nemzeti Környezetügyi Intézetet a nagy 

tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére vonatkozó, az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban IED) 

szerinti Átmeneti Nemzeti Terv (továbbiakban ÁNT) elkészítésével. 

Az ÁNT az EU Bizottság állásfoglalása szerint az egyes tervek és programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv hatálya alá tartozik [3. cikk (2) (a)], tehát stratégiai 

hatásvizsgálat (továbbiakban SKV) köteles. Az irányelv előírásait a 2/2005.(I.11.) 

kormányrendelet ültette át a magyar jogrendbe. 

A kormányrendelet előírásai alapján 2012. decemberében elkészült a környezeti vizsgálat 

tematikájának javaslata, amelyet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban: OKTVF) és az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, 

mint környezetvédelemért felelős szerv, véleményezett. A tematikát mind az OKTVF, mind az 

ÁNTSZ OTH megfelelőnek találta, az ÁNTSZ véleményében hangsúlyozta a végrehajtás 

monitorozásának, a levegőszennyezésre és levegőminőségre vonatkozó éves adatok 

értékelésének fontosságát.  

A véglegesített tematika alapján az alábbiakban meghatároztuk a környezeti vizsgálat 

kidolgozásának ütemezését és nyilvánosság tájékoztatásának módját.   

Az Átmeneti nemzeti terv bemutatása 

A terv címe:  

„Átmeneti Nemzeti Terv az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére, az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 

felhatalmazás alapján” 

A terv tartalma:  

Az ÁNT tartalmát a 2012/115/EU végrehajtási határozat írja elő. A terv tartalmazza 

elkészítésének előzményeit, miszerint az IED, szigorú feltételek mellett, lehetőséget ad egyes 

tüzelőberendezések számára az új kibocsátási határértékeknek történő késleltetett 

megfelelésre. Részletesen bemutatja, hogy mely tüzelőberendezések vehetnek részt a 

tervben; megadja: a tüzelőberendezések jegyzékét és azok összes lényeges működési 

jellemzőjét, az egyes tüzelőberendezésekre 2016-ra és 2019-re kiszámított megengedett 



kibocsátási mennyiségeket szennyezőanyagonként, a nemzeti összkibocsátási értékeket 

2016., 2017., 2018., 2019. évre és 2020. első félévére, a nemzeti összkibocsátási értékek 

kiszámításának levezetését, a terv végrehajtásának nyomon követésére javasolt eljárást és 

azon intézkedések listáját, amelyek alkalmazásával garantálható, hogy a tervben szereplő 

összes tüzelőberendezés legkésőbb 2020. június 30-ig megfelel a vonatkozó kibocsátási 

határértékeknek.  

Az Átmeneti Nemzeti Terv (ÁNT) környezeti értékelésének tematikája 
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése:  

1.1. előzmények, a környezeti értékelés folyamatának kapcsolódása az ÁNT kidolgozási 

folyamatához;  

1.2. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása az ÁNT-re; 

1.3. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az 

általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során 

történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása;  

1.4. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 

módszer korlátai, bizonytalanságok.  

2. Az ÁNT rövid ismertetése:  

2.1. Az ÁNT céljának, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti 

értékelés készítése szempontjából fontos részeket;  

2.2. az ÁNT összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal;  

3. Az ÁNT megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása:  

3.1. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele az 

ÁNT-ben;  

3.2. az ÁNT céljainak a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való 

konzisztenciája környezeti szempontból;  

3.3. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, az ÁNT-vel összefüggésben lévő elemeinek 

ismertetése;  

3.3.1. a levegő minősége, a levegőterheltségi határértékeknek való megfelelése az 

érintett településeken; 

3.3.2. a légszennyezőanyag kibocsátások alakulása, forrás szerkezete az érintett 

településeken; 

3.3.3. az ÁNT hatálya alá tartozó tüzelőberendezések kibocsátásának részaránya az 

érintett települések összes szennyezőanyag kibocsátásban;  

3.3.4. a jelenlegi levegőminőségi helyzetből adódó környezeti konfliktusok, 

problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve program nem 

valósulna meg;  

3.4. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva az ÁNT 

megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 

következmények előrejelzése:  



3.4.1. a levegőterhelés csökkenése miatt várható következmények az alábbi 

vonatkozásokban:  

3.4.1.1. a környezeti elemek,  

3.4.1.2. a környezeti elemek rendszerei, folyamatai, szerkezete, különösen a 

táj, település, klíma, természeti (ökológiai) rendszer, a biodiverzitás,  

3.4.1.3. a Natura 2000 területek állapota, állaga és jellege, valamint e 

területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete 

megmaradása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztésének lehetőségei,  

3.4.1.4. az érintett emberek egészségi állapota;  

4. A környezeti következmények alapján az ÁNT értékelése,  

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 

szempontokra, amelyeket az ÁNT által befolyásolt más tervben, illetve programban 

figyelembe kell venni.  

6. Az ÁNT megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra 

vonatkozóan a monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges 

intézkedésekre.  

7. Közérthető összefoglaló. 

 

Az ÁNT környezeti értékelés kidolgozásának ütemezése 

 2012. december: a környezeti értékelés tartalmának meghatározása, a 2/2005.(I.11.) 

kormányrendeletnek megfelelő tájékoztató elkészítése, észrevételezés céljából megküldése a 

környezet védelméért felelős érintett szerveknek (OKTVF, ÁNTSZ OTH); 

 2013. április: a környezeti értékelés tematikájának véglegesítése és nyilvánosságra hozatala, 

a környezeti értékelés kidolgozásának ütemezése, a nyilvánosság észrevételezési és 

tájékoztatási módjának meghatározása; 

 2013. június: a környezeti értékeléshez szükséges adatok, információk összegyűjtése; 

 2013. október: a környezeti értékelés tervezetének elkészítése; 

 Az EU Bizottság ÁNT-t elfogadó nyilatkozatát követően: a környezeti értékelés tervezetének 

véglegesítése, a dokumentum megküldése az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak és 

nyilvánosságra hozatala az észrevételezés módjának és határidejének feltüntetésével; 

 A nyilvánosságra hozatal után 60 nappal: az észrevételek alapján a környezeti értékelés 

véglegesítése, a kapott észrevételek összegzése; 

A nyilvánosság tájékoztatási módjának meghatározása 

 Az ÁNT környezeti értékelés véglegesített tematikáját a Vidékfejlesztési Minisztérium 

honlapján hozzák nyilvánosságra; 

 A tematika alapján kidolgozott környezeti értékelést a Vidékfejlesztési Minisztérium 

honlapján kell nyilvánosságra hozni észrevételezés céljából, az észrevételek benyújtásának 

határideje a megjelenéstől számított 30 nap; 

 Az észrevételek alapján átdolgozott környezeti értékelés, amely tartalmazza a beérkezett 

észrevételek összegzését is, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján tekinthető meg. 



 A környezeti értékelés alapján a vidékfejlesztési miniszter által elfogadott Átmeneti Nemzeti 

Terv és a végrehajtásáról szóló, az Európai Unió részére kiküldött éves jelentések 

nyilvánosak, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján kell elérhetővé tenni azokat.   

 

 


