OECD Környezetvédelmi
teljesítményértékelések

Magyarország
Kiemelt ügyek

2018

OECD Környezetvédelmi
teljesítményértékelések

MI A KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS?
Az OECD Környezetvédelmi teljesítményértékelései (EPR)
tényalapú elemzések és értékelések az értékelt országok
előrehaladásáról környezetpolitikai céljaik megvalósítása felé.
Elősegítik az egymástól való tanulást, javítják a kormányzati
elszámoltathatóságot,

és

célzott

ajánlásokkal

segítik

a

tagországokat a környezetvédelmi teljesítményük javításában.
Az értékelések gazdasági és környezeti adatok széles körére
alapulnak.

A

teljesítményértékelések

minden

körében

értékelésre kerül az összes OECD-tagország és néhány
kiválasztott partnerország.
Az összes jelentés és minden további információ elérhető az
EPR-honlapon: http://oe.cd/epr.

MAGYARORSZÁG HARMADIK KÖRNYEZETVÉDELMI
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE
Magyarország 1996-ban csatlakozott az OECD-hez. Korábbi
környezetvédelmi teljesítményértékeléseit az OECD 2000-ben és
2008-ban tette közzé. A jelenlegi teljesítményértékelés a 2008 óta
eltelt időszakra vonatkozóan értékeli az ország környezetvédelmi
teljesítményét. Az értékelés folyamata egy konstruktív és
kölcsönösen előnyös párbeszédre épült Magyarország és az OECD
Környezetvédelmi Teljesítmény Munkacsoportjában (WPEP) részt
vevő országok között. Az OECD köszönetét fejezi ki a két értékelő
országnak: Ausztriának és Lengyelországnak.
A környezetvédelmi teljesítményértékelés 36 ajánlást fogalmaz
meg, amelyeket a munkacsoport 2018. február 13-i ülése fogadott el.
Ezek célja, hogy segítsék Magyarországot gazdasága zöldítésében,
környezeti irányításának és környezetgazdálkodásának javításában.
Az ajánlásokban kiemelt hangsúlyt kap a biológiai sokféleség, az
anyaggazdálkodás és a körforgásos gazdaság.

http://oe.cd/epr
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„A magyar gazdaság a válság
után újra növekedésnek
indult, ami lehetőséget ad az
energiahatékonyságba, a megújuló
energiákba és a környezetkímélő
hulladékgazdálkodásba történő
nagyobb mértékű befektetésre, így
biztosítva, hogy a növekedés a zöld
és erőteljes legyen.”
Anthony Cox
megbízott környezetvédelmi
igazgató, OECD

Magyarország

2008 óta Magyarország jelentős előrelépést ért
el abban, hogy erőteljes gazdasági növekedését
elválassza a fő környezeti problémáitól. A biológiai
sokféleség védelme kiemelt közpolitikai prioritásainak
egyike. A városi légszennyezettség és a felszíni
vizek rossz minősége azonban továbbra is jelentős
probléma. További lépések szükségesek az alacsony
széndioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság
megvalósítása felé.
LEHETŐSÉGEK


a megújuló energiaforrások, különösen a biomassza magas
aránya az energiaszerkezetben



számottevő környezetiadó-bevételek



jelentős, eU-forrásokból támogatott állami környezeti
beruházások



csökkenő hulladékkeletkezés, növekvő újrafeldolgozás és
újrahasznosítás



védett területek kiterjedt hálózata.

KIHÍVÁSOK

Népesség
10 millió



a környezeti hatáskörök szétaprózottsága a központi szinten,
és a helyi kapacitások elégtelensége

egy főre jutó gDP



erős függőség a fosszilis tüzelőanyagoktól

(folyó vásárlóerő-paritáson)



az épületállomány alacsony energiahatékonysága



elöregedett és gyorsan növekvő járműpark



a légszennyezettséggel összefüggő magas egészségügyi
kockázatok



a szennyvízkezelési infrastruktúrával való ellátottság az egyik
legalacsonyabb az OeCD-ben



lemaradás az ökoinnováció területén



a környezettudatosság alacsony szintje és csökkenő
állampolgári részvétel a döntésekben



a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos szempontok
integrálásának hiánya a legtöbb ágazati politikában.

26 900 USD
(az OECD-átlag 42 000 USD)
területe
91 000 km2
Népsűrűség
105 fő/km²
(az OECD-átlag 35)
Fizetőeszköz
magyar forint (HUF)
2016-ban, 1 USD = 281,5 HUF

Kiemelt ügyeK

mAgyARORSZÁg 2016*

Áttekintés

*Megjegyzés: kerekített adatok
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Környezetvédelmi teljesítmény: fő tendenciák
magyarország gazdasága kicsi, nyitott, az utóbbi évtizedben erőteljes növekedést mutató
gazdaság. Az ország energiaellátásának függése az olaj- és földgázimporttól, az intenzív ipari
és mezőgazdasági termelés, valamint a növekvő közúti forgalom azonban súlyosbította a
környezeti kihívásokat.

ENERGIA ÉS KLÍMA




Magyarország szén- és földgázfüggése fokozatosan
csökkent az alacsony széndioxid-kibocsátású
energiaforrások részarányának növekedése mellett,
azonban az energiaellátás körülbelül kétharmadát
továbbra is fosszilis energiahordozók biztosítják
(1. ábra).



A lakóépületek a legnagyobb energiafogyasztók.
Az épületállomány 80%-a nem rendelkezik modern,
hatékony fűtésrendszerrel.



A közlekedési szektor energiafogyasztása gyors
ütemben növekszik a magánjárműpark gyors bővülése
miatt, ami a legkisebbek egyike az OECD-n belül.

A megújuló energiaforrások részaránya a bruttó
végfelhasználói energiafogyasztásban 14,5% volt
2005-ben, ami háromszoros növekedést jelent 2000
óta, és várható, hogy 2020-ra meg fogja haladni
a meghatározott nemzeti célkitűzést. A megújuló
energiaforrások között a biomassza dominál.



Az üvegházhatást okozó gázok (GHG) teljes bruttó
kibocsátása 35%-kal csökkent 1990 óta, viszont az
utóbbi időben ismét növekedni kezdett.

1. àbra: magyarország energiaellátásának körülbelül kétharmada fosszilis energiahordozókból származik
Teljes elsődleges energiaellátás, millió tonna kőolaj-egyenértékben
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Forrás: IEA (2017), IEA World Energy Statistics and Balances (database); OECD (2017), OECD National Accounts Statistics (database).
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LEVEGŐMINŐSÉG


Magyarországon 2000 óta jelentősen csökkent
a kén- és nitrogénoxidok, az ammónia és a
nem-metán illékony szerves vegyületek kibocsátása.

A közlekedésből és a lakóépületek fűtéséből
származó részecskekibocsátás növekedett, ami a
városi levegőminőség romlását okozta. A PM2.5- és
ózon-expozíció miatt bekövetkező korai halálozás
nemzetgazdasági költségét a bruttó hazai össztermék
(GDP) 9%-ára becsülik, ami a második legmagasabb
érték az OECD-ben (2. ábra).



2. àbra: magyarországon a légszennyezésnek való
kitettség és ennek költségei a legmagasabbak között
vannak az OeCD-ben, A részecske- és ózon-expozíció miatt
bekövetkező korai halálozás jóléti költsége a GDP %-ában
2015

2005

11.7%

Lettország

VÍZBÁZISOK


A szennyvízkezelő létesítményeket és a
csatornahálózatot fejlesztő nagy számú, európai
uniós finanszírozású beruházásnak köszönhetően a
szennyvízkezelő rendszerhez kapcsolt háztartásokban
élő lakosság aránya 2016-ban elérte a 78%-ot. Ez az
arány azonban továbbra is az egyik legalacsonyabb
az OECD-ben, és a csatornázottság területi eloszlása is
egyenlőtlen az országon belül (3. ábra).



A nitrogénműtrágyák használata sokkal gyorsabban
növekszik, mint más európai OECD-országokban, ami
növeli a víztestek eutrofizációját. A folyók közel 90%ának ökológiai állapota a rossztól a mérsékeltig terjedő
besorolások valamelyikébe tartozik.



A népesség közel 40%-ának ivóvízellátása nem
kielégítő minőségű.

11.1%
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3. àbra: A szennyvízkezelő rendszerhez csatlakoztatott
háztartásokban élő népesség aránya növekszik, de még
mindig az egyik legalacsonyabb az OeCD-ben
a szennyvízkezelő rendszerhez csatlakoztatott
háztartásokban élők %-os aránya típusonként
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Forrás: A jelentés alapján: OECD (2017), Roy, R. and N. Braathen (2017),
“The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century:
Results from the BRIICS and the OECD Countries”, OECD Environment
Working Papers, No. 124.
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Másodlagos kezelés

Tercier kezelés

Forrás: Tagországi adatközlés.

További lépések | Energia, klíma, levegő és víz


Ambiciózus célokat kell meghatározni a hazai üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére, és elemezni
kell az elérésükhöz vezető különböző forgatókönyvek gazdasági, környezeti és szociális hatásait.



hatékonyabb és kevésbé szennyező fűtési és hűtési rendszerek bevezetése, valamint az épületek
szigetelésének javítása révén jelentősen csökkenteni kell a lakásszektor részecskekibocsátását.



A műtrágyák fenntartható használatának elősegítésével csökkenteni kell a mezőgazdaságból
származó diffúz vízszennyezést.



Tovább kell növelni a szennyvízelvezető infrastruktúrához csatlakoztatott háztartásokban élő
népeség arányát, és javítani kell a jó minőségű ivóvízhez való hozzáférést.
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Környezeti irányítás és környezetkezelés
A 2010 óta végrehajtott átfogó, egyszerűsítési célú közigazgatási reform megerősítette a
központi és területi kormányzati intézményeket. A környezetvédelem területén ennek a
folyamatnak jelentős hatása volt az intézményi kapacitásokra. A környezeti demokráciát illetően
bizonyos visszalépések történtek.

INTÉZMÉNYEK


Magyarországon központosított környezeti irányítási
rendszer működik, amelyben a legtöbb hatáskört a
központi kormányzat és annak területi intézményei
gyakorolják.



Nincs külön környezetvédelmi minisztérium, a
környezettel kapcsolatos hatáskörök több nagy
minisztérium között vannak szétszórva.



A korábbi országos és regionális környezetvédelmi
felügyelőségek feladatait megyei és járási
kormányhivatalok vették át, amelyek gyakran nem
rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal, különösen a
biológiai sokféleség védelme területén.

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA





4. àbra: Az ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok
száma csökken

25 287
ellenőrzések

2 665

Feltárt
szabálytalanságok

Forrás: Tagországi adatközlés.
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563

környezetkárosítási esetet jelentett,
a legtöbbet az összes EU-tagország
közül

SZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYKÖVETÉS

A közintézmények birtokában levő környezeti
információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan
korlátozások és díjak kerültek bevezetésre.
A környezetvédelmi jogszabályok előkészítésében
való társadalmi részvétel nem elégséges.
A több erről szóló kampány ellenére továbbra
is probléma a társadalom alacsony szintű
környezettudatossága.

2010

2007 és 2013 között Magyarország



A környezetvédelmi törvények és szabályozók az
EU-irányelveknek megfelelően megerősítésre kerültek.



Kiterjedtebb a szabályozási és szakpolitikai értékelési
eszközök, köztük a szabályozási hatásvizsgálat és a
stratégiai környezeti értékelés használata.



Nincs koherens, az összes környezeti elemre
kiterjedő rendszer a kisebb hatású létesítmények
szabályozására.



Az utóbbi években csökkent az ellenőrzések, így a
feltárt szabálytalanságok száma is (4. ábra). Gyakori a
szabályok megsértése, különösen a vizek és a biológiai
sokféleség védelme területén (5. ábra).



Magyarország aktívan érvényt szerez a környezeti
károk okozásáért viselendő szigorú kártérítési
kötelezettségnek, és előrelépés történt a régi
szennyezett területek helyreállítása területén is.



Kihasználatlan lehetőségek vannak a szabálykövetés
elősegítésében, a zöld közbeszerzésben és a
környezeti tanúsításban.

2015
16 453
ellenőrzések
866

Feltárt
szabálytalanságok

Kiemelt ügyeK

5. àbra: A szabályok megsértése különösen gyakori a vizek és a biológiai sokféleség védelme területén
a szabálytalanság megállapításával végződő ellenőrzések aránya környezeti területenként, 2008-2015
17.7%

13.1%

12.8%

12.3%
10.3%

9.4%
6.7%

Vízvédelem

Természetvédelem

Forrás: Tagországi adatközlés.

Integrált
szennyezésmegelőzés
és ellenőrzés

Zaj- és
rezgésvédelem

Hulladékgazdálkodás Levegőminőség

Összesen

További lépések | irányítás







Az alacsony környezeti hatású létesítmények
engedélyezési rendszerének egyszerűsítése
érdekében meg kell fontolni ágazatspecifikus,
környezeti elemeken átívelő szabályozások
bevezetését.
Minden területhasználati terv és területi
fejlesztési koncepció esetében szisztematikusan
alkalmazni kell a stratégiai környezeti értékelést.
be kell vezetni a környezetvédelmi ellenőrzések
kockázatalapú tervezését és célzását.
Javítani kell a jogkövetés és a zöld üzleti
gyakorlatok előmozdítására irányuló
erőfeszítéseken.





Javítani kell az érdemi társadalmi részvétel
lehetőségein, és vissza kell állítani a
környezetvédelmi civilszervezetek állami
támogatását.
A közintézmények birtokában levő környezeti
információkhoz való hozzáférés útjában álló
minden akadályt meg kell szüntetni, és felül
kell vizsgálni a vállalkozások szennyezési
adataihoz való hozzáférésnek az üzleti adatok
bizalmasságával összefüggő korlátozását.
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Esettanulmányok

SOPrOn
METÁR, A MEGÚJULÓENERGIA-TÁMOGATÁSI RENDSZER

A METáR alapján a megújuló energiát hasznosító kiserőművekre
(0,5 MW alatt) továbbra is a régi rendszer szerinti kötelező átvétel
és fix hatósági ár vonatkozik. A 0,5 MW és 1 MW közötti beépített
kapacitású megújuló energiát használó erőművekben termelt
áramért a piaci referenciaár feletti prémiumot fizetnek. A nagyobb
(1 MW feletti) kapacitású megújuló energiát használó erőművek és a
szélerőművek versenyelvű pályázat alapján nyerhetnek ártámogatást.
A biomassza- és biogáz-erőművek kapacitásaira vonatkozóan
az úgynevezett barna prémium rendszer kerül bevezetésre,
amelynek célja, hogy biztosítsa ezeknek a tüzelőanyagoknak
a versenyképességét a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben.
A rendszer átmeneti intézkedésként indult el, véglegessé
az állami támogatási program Európai bizottság általi
jóváhagyásától függően válik. 2017 végéig több mint 200 METáR
pályázat érkezett be. Ezek mind naperőművek létesítésére
irányuló pályázatok, többségükben egyenként 0,5 MW alatti
kapacitással, amelyek összkapacitása meghaladja a 100 MW-ot.
Nagyobb erőművek létesítésére nem írtak ki pályázatot.
ÚTDÍJAK MAGYARORSZÁGON

Az
úthasználók
kétféle
elektronikus
fizetnek újdíjat, járművük jellegétől függően:

rendszerben

(1) A személyszállító járművekre és a kis tehergépjárművekre
(3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegig) az időalapú
elektronikus útdíjrendszer (az úgynevezett e-matrica-rendszer)
vonatkozik. Napi, heti, havi és éves díj fizetésére van lehetőség.
(2) Az autópályákon, autóutakon és a főutak többségén,
kivéve e főutak városi szakaszain, közlekedő nehéz
tehergépjárművekre a díjköteles úthálózat egészére érvényes
távolságalapú elektronikus útdíjrendszer vonatkozik. A
díj mértéke függ az út típusától (autópálya/autóút vagy
főút), a jármű tengelyeinek számától és környezetvédelmi
osztályától, az EURo kibocsátási normák alapján történő
besorolás szerint (az EURo III-as vagy tisztább motorral
felszerelt, az EURo II-es, és EURo I-es vagy magasabb
kibocsátású járművek alkotnak külön fizetési kategóriákat).
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A biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos
tudatosság fejlesztése a nemzeti parki termékek
segítségével

Debrecen

gary

2010-ban a Mezőgazdasági Minisztérium létrehozta a nemzeti
parki termékek márkavédjegyét. Ez olyan termékek megjelölésére
szolgál,
amelyeket
védett
természeti
területeken,
helyi
hagyományoknak megfelelően, a fenntartható fejlődés elveivel
összhangban állítanak elő. Jelenleg 158 termelő több mint
618 terméke használja a védjegyet. Többek között szörpökön,
gyümölcsleveken, borokon, szalámikon, kolbászokon, lekvárokon,
mézeken, sajtokon és füstölt pisztrángtermékeken szerepel a
márkavédjegy. A program hozzájárul a környezettudatosság
fejlesztéséhez, és a természetvédelem, a vidékfejlesztés és
a gazdasági növekedés közti összhang megteremtéséhez.

Szeged
A Nemzeti Ipari Szimbiózis program elősegítette a körforgásos gazdaság megteremtését
szolgáló innovációt

2009 és 2012 között az Iparfejlesztési Közalapítvány
(IFKA) egy brit platformmal együttműködésben ipari
szimbiózisok ösztönzésére indított programot a
közép‑magyarországi régióban. A három éves Nemzeti
Szimbiózis Program célja a kapacitásfejlesztés és egy
ipari hálózat kialakítása volt magyar vállalatok körében,
műhely-megbeszélések és helyszínbejárások szervezése
révén. A program eredményeképpen körülbelül 1200 tonna
ipari hulladék, ami egyébként hulladéklerakóba került
volna, felhasználásra került más ipari folyamatokban.
A program befejezése után az IFKA partnerként
csatlakozott a European Climate Knowledge and
Innovation Community (Climate KIC) közösségéhez.
A tudás- és innovációs közösségek (KIC-k) vállalatok,
kutatóközpontok és egyetemek együttműködései, amelyek a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai
Intézettől kapnak támogatást. Climate KIC-partnerként az IFKA-nak lehetősége nyílt arra, hogy tovább folytassa az ipari
szimbiózisok elősegítése érdekében végzett munkáját, és részt vegyen más uniós finanszírozású programokban is.
A jelenleg futó három éves (2016-2019) TRIS-projekt (Transition Regions towards Industrial Symbiosis) célja, hogy az ipari
szimbiózis létező gyakorlatait regionális szakpolitikai eszközökbe integrálja a jó gyakorlatok terjesztésével. Például a magyar
Clean-Way Kft. kifejlesztett egy applikációt építéssel és bontással foglalkozó cégek számára, amely az építkezéseken és
bontási helyszíneken keletkező hulladékról gyűjt információt az újrafelhasználás és újrahasznosítás elősegítése céljából.
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Zöld növekedés
magyarország számára számottevő lehetőségek mutatkoznak az alacsony
széndioxid-kibocsátású, zöldebb és befogadóbb gazdaság megteremtése felé történő
elmozdulás felgyorsítására. ezeknek a lehetőségeknek a megragadásához a gazdasági eszközök
jobb használatára, a környezetkárosító ágazatok állami támogatásának visszafogására, az üzleti
szektor beruházásainak hatékonyabb befolyásolására, valamint a kutatásba és fejlesztésbe
történő befektetésre lenne szükség.

AZ ADÓK ZÖLDÍTÉSE


A környezetvédelmi adókból származó bevételek aránya nemzetközi összehasonlításban viszonylag magas: a teljes
adóbevétel mintegy 7%-át, a GDP közel 3%-át teszik ki. Nincs azonban bizonyíték arra, hogy kézzelfogható környezeti
eredményeket sikerült volna elérni ezekkel az adókkal.



Az energia-felhasználásból származó széndioxid-kibocsátásnak csak mintegy 70%-ára vonatkozik széndioxidár-jelzés,
ami alacsonyabb arány, mint sok más OECD-országban.



A közúti közlekedésben használt üzemanyagok adóztatása a legalacsonyabbak közé tartozik az OECD-ben.



A fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott támogatások szociális célúak: a háztartások több mint egyötöde a
bevételének több mint 10%-át költi energiára. Ezek a támogatások azzal a kockázattal járnak, hogy a háztártások
bezáródnak az energiaszegénységbe, mert a mesterségesen alacsonyan tartott árak nem ösztönöznek a hatékony
energiahasználatra.

6. àbra: magyarország jelentős forrásokat fordított szennyvízkezelésre
Kiadások területenként, milliárd forint, 2010-es árakon
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közel 30% a a
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energiára

49
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1.5
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20
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Biodiverzitás-védelem
154
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0.8
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90
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Megjegyzés: A központi kormányzati kiadások a COFOG osztályozás szerint.
Forrás: OECD (2017), OECD National Accounts (database).
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ZÖLD BEFEKTETÉSEK ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ


Az EU-források számottevően növelték a környezetvédelemmel összefüggő közkiadásokat a kétezres évek
közepe óta, többek között a szennyvíz- és hulladékkezelési, valamint a közlekedési infrastruktúra területén
(6. ábra). A hasonló célú üzleti befektetések azonban csökkentek.



Magyarországon megújulóenergia-támogatási program működik (METÁR - lásd az esettanulmányt), az épületek
energiahatékonyságának fejlesztését szolgálja az Otthon melege program, az e-mobilitás program pedig az
elektromos járművek használatának közel megtízszerezését célozza 2020-ig.



Több figyelmet kap az ökoinnováció, de az állami kutatás-fejlesztési kiadásoknak csupán 5%-a támogat
környezetvédelmi és energetikai tárgyú kutatásokat, ami elmarad az OECD-átlagtól.



A környezeti termékek és szolgáltatások ágazata növekedett Magyarországon, de kevésbé fejlett, mint a legtöbb
EU-tagországban. Az ágazatban foglalkoztatottak száma valamelyest csökkent 2005 óta (7. ábra).

7. àbra: A környezeti termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek nőttek, de a
foglalkoztatás csökkent, milliárd forint, 2010-es árakon
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Forrás: HCSO (2017), “Environmental Industry”, STATDAT (database).

További lépések | Zöld növekedés


Javítani szükséges a környezetvédelemmel összefüggő
adók tervezésén, megerősítve az ösztönző funkciójukat,
és megszüntetve a magáncélú autóhasználatot és a
hosszú távú ingázást ösztönző hatásokat.



vissza kell vezetni a piaci alapú energiaárakat, és
fokozatosan ki kell vezetni a fűtési támogatásokat,
egyidejűleg más, az energiafogyasztással össze
nem függő támogatásokkal kárpótolva a rászoruló
csoportokat.



Növelni kell a környezetvédelemmel összefüggő
infrastruktúrára fordított állami kiadásokat, a
prioritások jobb meghatározása, az átláthatóság és a
költséghatékonyság javítása mellett, az EU-forrásoktól
való függés egyidejű csökkentésével.



A közlekedési infrastruktúrába történő beruházásokat
összhangba kell hozni a hosszútávú környezetpolitikai
célokkal, és növelni kell a középületek
energiahatékonyságának fejlesztésébe történő
befektetést.



A zöld technológiákba történő beruházások
élénkítése érdekében csökkenteni kell a tranzakciós
és adminisztratív költségeket, és növelni kell a
környezetvédelemmel összefüggő innovációt támogató
kutatások és fejlesztések közfinanszírozását.
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hulladék- és anyaggazdálkodás, körforgásos
gazdaság
magyarország előrelépett a hulladékkeletkezés csökkentésében, javított hulladékkezelési
infrastruktúráján, és növelte mind a háztartási, mind az építési és bontási hulladék
újrafeldolgozási arányát. Reformintézkedések sorozata révén azonban a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos hatáskörök a központi kormányzathoz kerültek. ezzel csökkent a magánszektor
szerepe, és a változás az önkormányzatoknak a körforgásos gazdaságba történő beruházásait is
visszafoghatja.
HULLADÉK- ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI TENDENCIÁK


Magyarország sikerrel függetlenítette GDP-jét a
hulladékkeletkezéstől, különösen, ami a lakossági
hulladékot illeti. 2015-ben a magyarok fejenként
379 kg hulladékot termeltek, közel 16%-kal
kevesebbet, mint 2001-ben.



2008 és 2016 között a hazai anyagfogyasztás 20%kal csökkent, és jelentősen alatta marad az OECDátlagnak. Az erőforrás-termelékenység azonban
meglehetősen alacsony, ami azt jelzi, hogy az ország
hatékonyabban is használhatná az erőforrásait a javak
előállítására.



A hulladéklerakóba kerülő építési és bontási
hulladék mennyisége, ami az ország legnagyobb
hulladékárama, 2009 óta 44%-kal csökkent. Noha a
háztartási hulladék újrafeldolgozása és újrahasználata
terén is volt előrelépés, ez a hulladéktípus
legnagyobbrészt továbbra is hulladéklerakókba kerül
(8. ábra).
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2015-ben kötelezővé vált a lakossági papír-, műanyagés fémhulladék szelektív gyűjtése, ez azonban az
ország sok területén még mindig csak nagyon
alacsony arányban valósul meg. A figyelemfelkeltő
kampányok ellenére a háztartási hulladék fűtési célú
illegális elégetése továbbra is jelentős probléma.

GAZDASÁGI ESZKÖZÖK


2013-ban bevezetésre került a hulladéklerakási adó. A
mértékét azonban a 2014-es szinten befagyasztották,
ami korlátozza a hulladék más módon való
kezelésének piaci ösztönzését.



A termékdíjrendszer a termékek széles skálájára
kiterjed: az elemekre és akkumulátorokra, a
csomagolóanyagokra, az elektromos és elektronikai
eszközökre, a gumiabroncsokra, a műanyag zacskókra,
a műanyagokra és az irodai papírra. A termékdíjakból
származó bevételnek azonban csak kevesebb,
mint harmadát fordítják a hulladékgyűjtés és
hulladékkezelés finanszírozására.



Magyarországon több, a gyártók által irányított
kiterjesztett gyártói felelősségi program átalakult
államilag irányított, termékdíj-alapú rendszerré. Míg
az új rendszer előnyös az adatgyűjtés szempontjából,
az újrafeldolgozási infrastruktúrába való
magánbefektetés egyes ösztönzőit megszüntethette.



A háztartások által fizetendő, országos szinten
megállapított hulladékgazdálkodási díjakat 2013-ban
szociális megfontolásokból csökkentették. Ez hatással
lehet a lakossági hulladékgazdálkodás hosszú távú
finanszírozására és az ezzel foglalkozó vállalatok
költségeinek kitermelhetőségére.

Kiemelt ügyeK

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FELÉ


Noha a magánszektorban több önkéntes kezdeményezés és program is létezik a körforgásos gazdasággal
kapcsolatban, a koordinációnak nincs országos szintű intézményes platformja.



A nemzeti környezettechnológiai innovációs stratégiában szerepelnek a fenntartható erőforrás-gazdálkodásra
vonatkozó 2020-as célkitűzések, ezek azonban nem kerültek integrálásra a különböző ágazati szakpolitikákban.

8. àbra: magyarországon csökkent a hulladékkeletkezés és a lerakóba kerülő hulladék aránya
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Forrás: OECD (2016), “Municipal waste generation and treatment”, OECD Environment Statistics (database)

További lépések | hulladék- és anyaggazdálkodás, körforgásos gazdaság


Összkormányzati megközelítésre van szükség a
körforgásos gazdaságra való áttérés irányításához.



A helyi önkormányzatok részvételét a
hulladékgazdálkodási tervezésben meg kell erősíteni,
tovább kell javítani a házaknál történő szelektív
hulladékgyűjtést, és külön lépésekre van szükség az
üvegek újrahasznosítása területén.



biztosítani kell, hogy a termékdíjak tükrözzék a termék
elhasználódásakor szükséges kezelés költségeit,
kiszámíthatók legyenek, és ösztönözzék a magánszektor
befektetéseit.



A hulladék újrahasznosításának és újrafeldolgozásának
erősebb ösztönzése érdekében emelni kell a
hulladéklerakási adót.
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Biológiai sokféleség
magyarország hatalmas gyepterületein, barlangjaiban, folyóiban és vizes élőhelyein egyaránt
nagy a fajgazdagság. Noha az ország területének számottevő része védett, az ingatlanfejlesztés, a
mezőgazdaság, az invazív fajok, a szennyezés és a klímaváltozás továbbra is sok problémát okoz.
Az előrelépés felgyorsításához a végrehajtásra és a finanszírozásra kell több figyelmet fordítani.

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÁLLAPOTA ÉS TENDENCIÁI


Az EU élőhelyvédelmi irányelve szerinti közösségi
jelentőségű élőhelyek több mint 80%-a, a fajok 62%-a
kedvezőtlen állapotban van.



Noha az erdők egészsége általában jó állapotú, 47%-uk
nem őshonos fajokból ültetett vagy ilyenekkel felújított
erdő.



VÉDETT TERÜLETEK

Az árterületek lecsapolása, a mezőgazdaság és az
erdőgazdálkodás hatásai, a földhasználat megváltozása, a
fejlesztésből adódó töredezettség, a települési szennyvíz,
a klímaváltozás és az invazív fajok okozzák a legtöbb
problémát az élőhelyek számára.



Magyarország területének és belső vizeinek 22%-a
védett, 2011-ben az elsők között jelentette be az
EU-országok közül, hogy elkészült a Natura 2000
hálózat kialakításával.



Egyre több területkezelési terv születik, ezeknek
azonban csak kevesebb, mint 10%-a kötelező
érvényű.



A finanszírozás hiánya a védelem alatt álló
területeken és azokon kívül is probléma. A nemzeti
parkok igazgatóságai a költségvetésük közel 60%-át
mezőgazdasági tevékenységből és ökoturizmusból
származó bevételekből fedezik (9. ábra).



A Nemzeti Ökológiai Hálózat országos jelentőségű
természetes és természetközeli élőhelyekből,
és az ezeket összekötő ökológiai folyosók és
pufferövezetek rendszeréből áll (10. ábra).

9. àbra: A nemzeti parki igazgatóságok egyre nagyobb
mértékben támaszkodnak a költségvetésen kívüli
bevételekre, milliárd forint, 2010-es árak, két pénzérme felel
meg 1 milliárd forintnak
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Forrás: Tagországi adatközlés.

Kiemelt ügyeK

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGBŐL ADÓDÓ NÖVEKVŐ
NYOMÁS AZ ELŐHELYEKEN


A pozitív változások ellenére, a
növényvédőszerhasználat, az ammónia-kibocsátás,
az elavult öntözési módszerek és az árterületek
művelésének folytatása miatt a mezőgazdaság
továbbra is jelentős terhet ró a biológiai sokféleségre.



A gyors infrastruktúra-fejlesztés, a növekvő turizmus, a
bányászat kiterjesztéséhez és a fosszilis tüzelőanyagok
kitermeléséhez fűződő érdek gondos kezelés
hiányában tovább növelheti a biológiai sokféleségre
nehezedő nyomást.



kaukázusi medvetalp

Heracleum mantegazzianum
Invazív faj. A bőrrel érintkezve súlyos
hólyagosodást okozhat.

A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia révén Magyarország
előrelépett a biológiai sokféleséggel kapcsolatos
szempontoknak a mezőgazdasági, erdészeti és
halászati szakpolitikákba történő integrálása
terén. További lépésekre van szükség ezeknek a
megfontolásoknak az energiaügyi, közlekedési,
turisztikai és iparfejlesztése stratégiákban történő
érvényesítésére.

Magyarországon a természetes és
természeteshez közeli élőhelyek
-a invazív fajokkal súlyosan fertőzött.

13%

10. ábra: A Nemzeti Ökológia Hálózat magyarország területének jelentős részére kiterjed

Magterületek
Ökológiai folyosók
Pufferövezetek

Forrás: Tagországi adatközlés.

További lépések | Biológiai sokféleség


A Nemzeti biodiverzitás Stratégiát ki kell egészíteni
az energiaszektorhoz, közlekedéshez, turizmushoz,
iparhoz és bányászathoz kapcsolódó konkrét
célkitűzések és indikátorok meghatározásával.



A védett területeken túl is ki kell terjeszteni az
őshonos fajokkal történő erdősítést, és fenn kell
tartani a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó
célkitűzéseket.



A védett területeken jogilag kötelező érvényű, átfogó
kezelési tervekre van szükség, és biztosítani kell a
végrehajtásukhoz elégséges pénzügyi forrásokat.





A mezőgazdasági szektorban további intézkedésekre
van szükség a biológiai sokféleségre nehezedő
nyomás csökkentésére.

A megalapozott döntéshozást támogató regionális
szintű biodiverzitás-indikátorok kifejlesztésével
javítani kell a nemzeti ökológiai hálózat és más
területhasználat-tervezési eszközök hatékonyságát.
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