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2014. július 8. 

 

A civil szervezetek és a lakosság 2014. augusztus 7-ig beérkezően küldhetik el véleményüket a 

Magyarországra vonatkozó Átmeneti Nemzeti Tervvel és a hozzá tartozó környezeti értékeléssel 

kapcsolatban. Az észrevételeket a 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre, a Földművelésügyi 

Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának kell címezni, illetve az skv@fm.gov.hu 

elektronikus címen várja a minisztérium.  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Környezetügyi Intézet az ipari 

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett átmeneti nemzeti 

tervekre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 2012/115/EU bizottsági végrehajtási határozat 

alapján elkészítette Magyarország átmeneti nemzeti tervét a nagy tüzelő berendezések légszennyező 

anyag kibocsátásának csökkenetésére.  

 

A terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

1. § (2) bekezdés ba) pontja alapján környezeti vizsgálat köteles. A környezeti vizsgálat eredményeit a 

jogszabály szerinti környezeti értékelésben kell bemutatni.  

 

Az Átmeneti Nemzeti Terv (továbbiakban ÁNT) tervezetét 2012. december 31-ig meg kellett küldeni az 

Európai Bizottságnak előzetes jóváhagyásra. Magyarország és a Bizottság közötti konzultációt követően 

2013. októberben került véglegesítésre a terv, amely ellen a Bizottság nem emelt kifogást. Az ÁNT a 

bizottsági végrehajtási határozatban előírtak alapján speciális tartalommal rendelkezik, a tartalmi 

követelmények tekintetében eltérési lehetőség nincs. A döntési alternatíva a terv megvalósítása vagy 

környezetvédelmi megfontolások esetén annak teljes vagy részleges elvetése. A környezeti értékelés az 

egyeztetett és nyilvánosságra hozott tematika alapján készült a környezetvédelemért felelős tárca érintett 

szakértő munkatársaival történő folyamatos egyeztetés mellett.  

 

Az ÁNT-ben Budapest, Ajka, Dorog, Győr, Dunaújváros, Miskolc, Visonta települések nyolc 

erőműjének tizenöt tüzelőberendezésére vonatkozó kibocsátás csökkentési tervek szerepelnek. Az ÁNT-

ben szereplő tüzelőberendezések az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben előírt 2016. január 1. 

határidőre nem tudnak megfelelni az új SO2, NOx vagy por kibocsátási határértékeknek, eddig az 

időpontig a szükséges átalakításokat, beruházásokat nem tudják elvégezni. A terv célja szabályozott 

keretet adni az adott tüzelőberendezések 2020. júniusig történő ütemezett kibocsátás csökkentésének és 

biztosítani annak megvalósítását úgy, hogy a levegőminőségre gyakorolt hatás folyamatosan 

csökkenjen. Az ÁNT három szennyezőanyag, a nitrogén-oxidok (NOx), kén-dioxid (SO2) és por 

kibocsátással foglalkozik.  

 

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

környezeti vizsgálati ügyek között elérhetők az alábbi linken: ÁNT. 

 

Az Átmeneti Nemzeti Terv jelenlegi dokumentumával és a környezeti értékeléssel kapcsolatban a civil 

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

A véleményeket postán a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály  

(1055 Budapest, Kossuth tér 11.) címére,  
 

illetve 
 

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

2014. augusztus 7-ig beérkezően 

 

lehet megküldeni a magyar környezetvédelemért felelős tárca számára. 
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