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– VÉLEMÉNYEZHETŐ A PROGRAMMÓDOSÍTÁS ÉS A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  
  

 

2019. július 22. 

Jelenleg Szlovákiában folyamatban van az Integrált Infrastruktúra-fejlesztési Operatív 

Program módosítása. A civil szervezetek és a lakosság legkésőbb 2019. augusztus 21-ig 

beérkezően küldhetik el véleményüket a módosítással, valamint az országhatáron átterjedő 

jelentős környezeti hatásokat vizsgáló környezeti értékeléssel kapcsolatban. Az észrevételeket 

a 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési 

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

minisztérium.  

 

A szlovák környezetvédelmi tárca az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról 

szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 

környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (a továbbiakban: 

Kijevi Jegyzőkönyv) 10. cikke értelmében értesítést küldött arról, hogy folyamatban van az 

Integrált Infrastruktúra-fejlesztési Operatív Program módosítása. Az értesítéssel együtt 

megküldték a program, a programmódosítás, valamint a kapcsolódó környezeti jelentés 

dokumentumait magyar, angol, szlovák és német nyelven. Az Agrárminisztérium a vonatkozó jogi 

előírásoknak megfelelően biztosítja a nyilvánosság részvételét az eljárásban, és a tájékoztatás 

érdekében gondoskodik a dokumentumok közzétételéről. A dokumentumok a mai naptól kezdve a 

minisztérium honlapján a stratégiai környezeti vizsgálati ügyek között elérhetők 

(http://www.kormany.hu/hu/foldmu velesugyi-miniszterium/hirek/strategiai-kornyezeti-vizsgalati-

ugyek).  

Az eredeti dokumentáció az alábbi linken található meg:  

 https://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/zmena-operacneho-programu-integrovana-

infrastruktura-verzia-6-0-v-suvi vagy  
 https://www.opii.gov.sk/sea-sekcie/sea-opii-2018-uprava-vybranych-prioritnych-osi  

 

A Kijevi Jegyzőkönyv 10. cikkének előírásai értelmében Szlovákia várja Magyarország véleményét 

a stratégiai környezeti vizsgálati eljárás keretében a programmódosításra, valamint a csatlakozó 

környezeti értékelésre vonatkozóan.  

 

Az operatív program tervezett módosításával összefüggő, országhatáron átterjedő jelentős 

környezeti hatásokat vizsgáló eljárás szabályait a Kijevi Jegyzőkönyv határozza meg, amelynek 

Magyarország és Szlovákia egyaránt részes fele és ratifikálója. A pontos eljárásjogi szabályokat az 

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

vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelv, valamint az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazzák. A civil 

szervezetek és a lakosság véleményének, észrevételeinek kialakítására és megküldésére 30 nap 
áll rendelkezésre.  

 

A véleményeket  

postai úton az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya 

címére (1055 Budapest, Kossuth tér 11.), 

illetve 

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

legkésőbb 2019. augusztus 21-ig beérkezően lehet megküldeni.  

 

A fenti határidőn túl érkezett véleményeket nem tudjuk figyelembe venni az eljárás során. 
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