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Hazai stratégiai háttér 

• Nemzeti Környezetvédelmi Program  
(2015-2020) 

• Fenntartható Fejlődés Keretstratégia  
(2012-2024) 

• Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs 
Stratégia (2011-2020) 

• Országos Hulladékgazdálkodási Terv  
(2014-2020) 

• Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv, Kvassay Jenő 
terv 

 

 
 

 

 

 
 



NKP-IV célkitűzései 

 

 

Az NKP fő célja az ország fenntartható fejlődési 
pályára való átállásának elősegítéséhez a környezeti 
feltételek biztosítása: 

• Az életminőség és az emberi egészség környezeti 
feltételeinek javítása 

• A természeti értékek és erőforrások védelme, 
fenntartható használata 

• A gazdaság zöldítése, erőforrás-takarékosság és 
a hatékonyság javítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁTFOGÓ CÉL - Hozzájárulás a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához 

STRATÉGIAI CÉL 1 
Az életminőség és az emberi egészség 

környezeti feltételeinek javítása 

STRATÉGIAI CÉL 2 
Természeti értékek és erőforrások 
védelme, fenntartható használata 

STRATÉGIAI CÉL 3 
Az erőforrás-takarékosság és  -hatékony- 

ság javítása, a gazdaság zöldítése 

STRATÉGIAI TERÜLETEK 

STRATÉGIAI ESZKÖZÖK Területfejlesztés, területrendezés és 
környezetvédelem  

Településfejlesztés, -rendezés és 
környezetvédelem  

A környezettudatos szemlélet és 
gondolkodásmód erősítése  

Társadalmi részvétel, környezeti információ  

Fejlesztéspolitika, beruházások  

Kutatás-fejlesztés, ökoinnováció, 
környezettechnológia  

Nemzetközi együttműködés  

Jogi szabályozás és jogalkalmazás 

Stratégiaalkotás, tervezés  Közreműködés az Európai Unió környezetpolitiká-
jának fejlesztésében és végrehajtásában 

Levegőminőség javítása  

A zajterhelés csökkentése  

Ivóvízminőség és egészség  

Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap 
kezelés, hasznosítás 

Zöldfelületek védelme  

Kémiai biztonság  

A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és 
tájvédelem 

Talajok védelme és fenntartható használata  

Vizeink védelme és fenntartható használata 

Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 

Környezeti kármentesítés 

Nukleáris biztonság, sugáregészségügy  

Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság 
javítása 

Hulladékgazdálkodás 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira  

Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása 

Az agrárgazdaság környezeti aspektusai  

Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai  

A fogyasztás környezeti hatásainak  
csökkentése  

Az ásványkincsekkel való gazdálkodás 
környezeti szempontjai  

Közlekedés és környezet  

Turizmus - ökoturizmus  

Környezet és egészség  



Nemzeti Környezettechnológiai 
Innovációs Stratégia 

Célja az ország erőforrásaival hatékonyan és takarékosan 
gazdálkodó, fenntartható fejlődési pályára való átállás 
elősegítése. 

A célok beépültek a 2014–2020 közötti, uniós források 
tervezésével kapcsolatos programokba. 

Az FM egyik prioritása az öko-innováció és környezetipar 
fejlesztése. 

Elősegíti a környezettechnológiák hazai elterjesztését, a 
kapcsolódó fejlesztések, beruházások támogatását. 

Kapcsolódik az Uniós programokhoz, célkitűzésekhez (Eco-AP, 
körforgásos gazdaság). 



EU STRATÉGIAI HÁTTÉR 



LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELEM 

ÉS VEGYI ANYAGOK 
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PROJEKTEK KAPCSOLÓDÁSA AZ EGYES 

SZABÁLYOZÁSOKHOZ 



VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM 

 • Water Framework Directive (2000/60/EC) 

• Floods Directive (2007/60/EC) 

 

 

 

 



PROJEKTEK KAPCSOLÓDÁSA AZ EGYES 

SZABÁLYOZÁSOKHOZ 

 



ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG 

 
 -Talajvédelem 



ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG 

 
- Erdők védelme 



KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 



 

ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG 

 - Hulladékgazdálkodás 





PROJEKTEK KAPCSOLÓDÁSA AZ EGYES 
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SIKERES LENGYEL PROJEKT PÉLDÁK 

• LECA: szennyvíziszap es szilika hulladékból 
könnyű aggregátum előállítása. Mivel könnyű, 
így speciális helyeken, pl. hidak építésénél 
alkalmazható http://dim-waste.eu/en/ 

• Energiaelőállitás biomassza hulladékból.  
Mikroméretu, 50 nanométeres biomassza 
elemekre bontják, ami a kis méret miatt gáz 
jellegűen ég el, ez jelenti az innovációt. Fizikai 
fragmentációval érik el a mikromeretet, így nem 
szennyező a környezetre. A kutatási részét 
alvállalkozó végezte. Brazília is érdeklődik az ipari 
méretű alkalmazás iránt. http://life-moreenergy.eu/en/ 
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SIKERES LENGYEL PROJEKT PÉLDÁK 

• IEO- Megújuló Energia Intézet: mezőgazdasági 
energiafelhasználás optimalizálása http://ozerise.pl/en/ 

• INVESTEKO: A háztartási hulladék és 
szennyvíziszap elgázosítása után kogenerációs  
energiaelőállítás http://lifecogeneration.pl/ 

• FLUKAR: Aszfalt (bitumen előállítás ) módosított 
hulladék polimerekkel  http://www.emunew.pl/en/home/ 

• POZNAN- Botanikai Intézet- Régi lignitbánya 
rekultivációja ipari kender telepítésével 
http://ekohempkon.iwnirz.pl/ 
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Köszönöm a figyelmet! 


