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a Dél-dunántúli OP 
2006 októberében társadalmi egyeztetésre bocsátott változatához 

 
 
Előrebocsátjuk, hogy azért nem a kérdőív kitöltésével véleményezzük az operatív programot, 
mert a rendelkezésre bocsátott kérdőívet nem tartjuk alkalmasnak a mélyreható 
véleményezésre. Egyrészt ugyanis nem ad lehetőséget a kérdőív általános, az egész OP-ra 
vonatkozó vélemények megfogalmazására, másrészt a véleményezést szolgáló keretek is 
limitálják a leadható vélemény terjedelmét. 
 
Általános észrevételek 
 
A Dél-dunántúli Operatív Program alapjában véve számos olyan kezdeményezést tartalmaz, 
amely környezetvédelmi vagy fenntarthatósági szempontból kedvező megítélés alá esik. Ide 
sorolható pl. a „Magas környezeti minőségű modellrégió kialakítása” és a „Helyi adottságokra 
épülő versenyképes gazdaság” specifikus célok, a barnaövek rehabilitációja, alternatív 
szennyvízkezelési megoldások támogatása, a lakosság környezeti tudatformálása, 
környezetvédelmi akciók és azok infrastrukturális hátterének biztosítása, szociális 
városrehabilitáció, közösségi közlekedés támogatása. Ugyanakkor több olyan tervezett 
beavatkozás is szerepel az anyagban, amely ellentmond a két, fent kiemelt célnak.  
 
Az akcióterv szinten és a pályázati kiírásoknál rendkívül fontos lenne a környezeti 
fenntarhatósági szempontok integrációja. A Magyar Természetvédők Szövetsége az elmúlt 
években a ROP IH megbízásából számos ROP pályázat környezeti fenntarthatósági 
értékelését végezte el és láttuk, mennyire fontos (lett volna) a különböző pályázati kiírások 
követelményeibe építeni a környezeti ügyeket, ami a pályázók helyzetét is megkönnyítette 
volna. Erről egy kiadványunk is megjelent „Zöld szempontok a környezetkímélő és 
fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez” címmel, amelyben sok praktikus tanács 
található pl. foglalkoztatási, turisztikai, város rehabilitációs, közlekedési, infrastruktúra 
fejlesztési projektek „zöldítéséhez”. A kiadvány szempontokat adhat az akciótervek és 
kiírások környezeti szempontú javításához is. A kiadvány letölthető a www.mtvsz.hu 
honlapról. Pontosabb cím: 
(http://www.mtvsz.hu/kiemelt_kiadvanyok.php?PHPSESSID=216ad3e596f35c779203d6b39e068da3) 
A Magyar Természetvédők Szövetsége felajánlja a segítségét a KDOP szerkesztőinek, hogy 
az akciótervek és a pályázati kiírások véleményezésével javítsuk a környezeti integrációt. 
 
Részletes észrevételek 
 
38. oldal 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervvel való szinergia 
„(…) Paks – Szekszárd – Mohács (Alsó-Duna-völgyi) tengely: az M6-M56 autópálya, a 
szekszárdi Duna-híd, az M9 gyorsforgalmi út, a Paksi Atomerőmű és a mohácsi schengeni 
határkikötő bázisán az üzleti szolgáltatásokat kell fejleszteni elsősorban a logisztika és 
agrárlogisztika területén.” 
 



53. oldal 
1. Prioritás, Horizontális elvek 
„A régió gazdaságfejlesztésének egyik sarokpontja a fenntartható fejlődés elvének 
érvényesítése. Mindez jelenti a rendelkezésre álló erőforrások jövőorientált, hatékony és 
takarékos felhasználását, ugyanakkor a megvalósításra kerülő projektek hosszú távú, a 
költségvetés forrásait kímélő, anyag-, energia- és költséghatékony működtetését is. A ROP 
illeszkedik a szélesebb értelemben vett fenntarthatósághoz, mivel gazdasági értelemben 
elősegíti a versenyképesség új forrásainak használatát, amelyek nem az alacsony költség- és 
technológiaszinten, hanem a fenti szempontokon alapulnak. Mindezt támogatja a barnamezős 
beruházások előnyben részesítése, az információs kommunikációs technológia elterjesztése, 
alkalmazása, infrastruktúrájának és tartalmának fejlesztése a hozzáférés széleskörű biztosítása 
által.” 
(Indoklás: a horizontális elvek érvényesülésének bemutatásánál a fenntarthatósági 
szempontok egyáltalán nem térnek ki a szöveg szerint a környezeti szempontokra. Ez 
pótolandó.) 
 
2. prioritás 
59. oldal 
„Ilyen jellegű fejlesztések javasoltak a Belső-Dél-Dunántúlon (golf Belső-Somogyban, nagy 
kapacitású, de kizárólag turisztikai célú sportlétesítmények Kaposváron), valamint a Dráva-
mente térségében.” 
(Indoklás: a golfpálya kialakítása a természeti környezet jelentős mértékű átalakításával, 
rombolásával jár.) 
 
60. oldal 
„Balaton-termék”: „A szezonalitás csökkentése érdekében fejleszteni kell a régióban a 
kulturális kínálatot, ösztönözni kell a konferenciaturizmus kialakulását, új attrakciók 
(témaparkok) létesítését. 
(Indoklás: A Balaton nem tekinthető pusztán terméknek, hiszen az egy természeti 
képződmény, gazdag természeti kincsekkel, biológiai sokféleséggel, tájképi értékkel, amelyek 
értéke pénzben ki nem fejezhető, és amelyek termékként nem értékesíthetők, mivel nem 
birtokoljuk őket. Örökségek, amelyeket tovább kell örökítenünk.) 
 
61. oldal 
„A térségben egyedi vonzerőként szolgál a Paksi Atomerőmű látogatóközpontja, amely 
látogatottsága ma is magas, azonban a vendégforgalom haszna a környezetében nem 
realizálódik.” (…) „A repülőterek fejlesztése ugyan nem támogatható a ROP keretében, 
azonban az őcsényi repülőtér kiváló alapot ad a térségben a sportturizmus fejlesztéséhez.” 
(Indoklás: Nem gondoljuk, hogy a Paksi Atomerőműre kellene építeni egy térség turizmusát, 
mivel az atomenergia nem fenntartható energiaforrás.) 
 
 
3. prioritás 
62. oldal 
Célok: 

• A humán alapszolgáltatások elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és 
hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált központok 
kialakításával; a humán szolgáltatások minőségének fejlesztése – az alapszolgáltatások 
helyben tartásával 



• Az alapfokú oktatás színvonalának javítása a hátrányos helyzetű, zömében aprófalvas 
szerkezetű települések intézményeinek gazdaságos, de helyben biztosított működtetési 
feltételeinek megteremtésével 

 
64. oldal 
„Alapfokú szociális ellátások 
Biztosítani kell, hogy a minimális alapszolgáltatások a régióban mindenhol helyben 
elérhetőek legyenek, biztosítva az esélyegyenlőséget, és elősegítve az elsődleges 
munkaerőpiacra való belépés és visszatérés lehetőségét. Mivel a bölcsődei ellátás fejlesztését 
óvodákhoz integráltan tervezzük fejleszteni, így azt a következő bekezdésben tárgyaljuk. 
Közoktatási infrastruktúra fejlesztése 
Elsősorban az óvodai és alapfokú képzési igények gazdaságos és mindenki számára helyben 
elérhető biztosításának érdekében racionalizálni kell az intézményrendszerek működését. 
Ezen belül támogatni szükséges olyan integrált intézményi hálózat kiépítését, amely a nevelő 
és oktató munkához kapcsolódó, nem csak közoktatási tevékenységeket (pl. bölcsőde) ellátó 
intézményt magában foglalhat. Az egyéb humán ágazatot is magába foglaló integrált oktatási 
intézmény kiemelten támogatandó. Ide tartozhat többcélú intézmények létrehozásának 
támogatása intézményi integrációval, továbbá ösztönözni kell az oktatási integráció során 
felszabaduló infrastrukturális kapacitások közművelődési, közösségi funkcióval történő 
felruházását.” 
 
74. oldal 
 
„Az OP technikai segítségnyújtás prioritása a központi Végrehajtás programtól eltérő, az OP 
végrehajtását segítő tevékenységeket tevékenység-csoportokat támogat, kiemelten: 
• az OP monitoring bizottságok működtetése, azok titkársági feladatainak ellátása; 
• a környezeti és esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatok 
bírálata során; 
• OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, különös tekintettel a környezeti és 
esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok érvényesülésére; 
• A központi Végrehajtás OP-ból nem finanszírozott OP szintű tájékoztatással és 
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.” 
 
83. oldal 
A monitoring bizottság összetételénél pontosítás: 
„• egy a környezetvédelmi civil szervezetek egy delegált képviselője,” 
az „egy környezetvédelmi civil szervezet delegált képviselője" helyett, mivel általában a 
környezetvédő szervezetek delegálásáról van szó, nem valamely kiemelt szervezet delegálási 
jogáról. 
 
Készítette: Dönsz Teodóra 
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