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Az operatív programok rendszerének 

áttekintése  
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Helyzetkép –  Indikatív forrásallokáció megoszlása az operatív 

programok között a 2014-2020 közötti időszakban 
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A KEHOP fejlesztési irányainak 

bemutatása 

Fotók: 168ora.hu, helioactive.hu, keszenlet.hu  
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A KEHOP prioritási tengelyei 

Prioritási tengely megnevezése  Alap  A teljes keret %-ában  Összes finanszírozás (EUR 

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  KA  27,61% 1 044 936 936 

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, 

szennyvízkezelés fejlesztése  
KA  32,87% 1 243 885 043 

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések  KA  10,57% 400 203 647 

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések  ERFA  2,67% 100 984 646 

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása  KA  26,28% 994 820 179 

ÖSSZESEN    100,00% 3 784 830 451 
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Intézkedésstruktúra:  

• Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és 

tudásbázisok fejlesztése 

• Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése  

• Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges feltételek 

javítása  

• A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése  

• Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása 

• A  személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi 

beavatkozások hatékonyságának fokozása   

1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

Fő kedvezményezettek: vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok,  

katasztrófavédelemben dolgozó szervek 
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• Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, 

más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, 

rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával. 

Fotók: enviroduna.hu; pecsma.hu. 

Intézkedésstruktúra: 

Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a 

víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett 

A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 

2000 LE feletti agglomerációkban 

• Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

• Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő 

hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges 

beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel. 

 

2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 
 

Fő kedvezményezettek: vízi közmű tulajdonosok és szolgáltatók, önkormányzatok 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m5K3iuh-fHG5FM&tbnid=BBa-zNVr0dq_aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.enviroduna.hu/%C3%A1ltal%C3%A1nos-m%C5%B1szaki-ismertet%C3%A9s&ei=V3mgUov4M8THsgauoIHwCA&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNGu1M9JOLWoRbyXjORmNr7Rc50WRA&ust=1386334804852938
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6aRFu1MQK0nVRM&tbnid=O0lBa7OrcTS5vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alternativenergia.hu/szennyviziszapbol-nyernenek-energiat-pecsen/59759&ei=1nmgUsq7FoPHtQb9moCwCg&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNGqBJDH7HvxS5tVHL2dc2KsfaUxHw&ust=1386334992176775
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3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 
 

A prioritástengely kialakításának indoklása : 
 

Uniós elvárás, hazai jogszabályhoz igazodás:  

• a 2008/98 EK irányelv, egyéb kapcsolódó irányelvek  

• hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény követelményei (hulladékgazdálkodás 

közszolgáltatás) 

 

Alapvető célkitűzések a hulladékgazdálkodásban:  

• hulladék mennyiségének csökkentése, hulladékkeletkezés megelőzése,  

• lerakás helyett az újrafelhasználás/feldolgozás ösztönzése 

 

Elmúlt évtizedek – ipari, mezőgazdasági, katonai tevékenysége 

• jelentős szennyeződések a talajban, felszín alatti vizekben  

• ökoszisztémák, ivóvízbázisok veszélyben   Országos Környezeti Kármentesítési Program 

végrehajtásához való hozzájárulás 
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Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 

• Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése 

• Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az előkezelés, a 

hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit) 

Szennyezett területek kármentesítése 

• Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 

 

 

 

 

Fotók: szelektív.hu;dareh.hu. 

Intézkedésstruktúra: 

 

3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 2. 

Fő kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, állami vagyonkezelésért felelős szervezetek 
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3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 3. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 1. 

 

 Prioritás Intézkedés Támogatható tevékenységek Kedvezményezettek 

Hulladékgazdál-

kodással és 

kármentesítéssel 

kapcsolatos 

fejlesztések 

Az elkülönített gyűjtési és 

szállítási rendszerek 

fejlesztése 

• a papír-, üveg-, műanyag-, a 

biológiailag lebomló szerves 

hulladékok, veszélyes hulladék 

házhoz menő elkülönített gyűjtése 

• megfelelő gyűjtőpontok és 

gyűjtőudvarok, illetve a használt 

termékek átvételét biztosító 

újrahasználati központok 

kialakítása 

• elektromos és elektronikai 

hulladékok gyűjtésének fejlesztése  

• elemekre és akkumulátorokra 

vonatkozó begyűjtés fejlesztése  

• lakosság körében 

szemléletformálási akciók 

támogatása 

 

 

önkormányzatok és 

társulásaik,többségi 

állami tulajdonú nonprofit 

gt-k,többségi 

önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok, a 

szemléletformálás esetén 

civil szervezetek 
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3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 4. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 2. 

Prioritás Intézkedés Támogatható tevékenységek Kedvezményezettek 

Hulladékgazdál-

kodással és 

kármentesítéssel 

kapcsolatos 

fejlesztések 

Az előkezelés, a 

hasznosítás és az 

ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése 

a települési hulladék 

vonatkozásában 

• az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

továbbkezelése, válogatóművek 

kialakítása 

• a települési hulladékok lerakását 

megelőző, biológiai vagy mechanikai 

kezelését lehetővé tevő létesítmények 

fejlesztése 

• a válogatás és a biológiai/mechanikai 

kezelés kombinációját megvalósító 

komplex hulladékkezelő központok 

kialakítása 

• a gyűjtött hulladék hasznosítását célzó 

fejlesztések  

• az ártalmatlanítást célzó további – 

elsősorban hulladéklerakókat érintő – 

fejlesztések 

 

önkormányzatok és 

társulásaik, többségi 

állami tulajdonú 

nonprofit gazdasági 

társaságok,többségi 

önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok 
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A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének 

és állapotának javítása 

• A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó közvetlen élőhely-fejlesztési és 

fajmegőrzési beavatkozások 

• A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

• A közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzését és fejlesztést, és az EU Biológiai 

Sokféleség Stratégia hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 

 

A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és 

társadalmi elfogadottságának javítása 

• A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges 

infrastrukturális háttér kialakítása 

Intézkedésstruktúra:  

 

4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések 

Fő kedvezményezettek: nemzeti parkok, civil szervezetek, önkormányzatok 
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5. prioritás:Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása    

Intézkedésstruktúra: 

• Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés 

• Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának 

kombinálásával  

• Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése 

• Szemléletformálási programok 

Fő kedvezményezettek: a megújuló energiatermelésben érintett gazdasági társaságok; központi 

költségvetési szervek, nonprofit szektor; távhőszolgáltatók és távhőtermelési célú gazdasági 

társaságok, egyházak és közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, valamint a 2. intézkedés 

kapcsán végső kedvezményezett lehet a lakosság, valamint kizárólag a Közép-magyarországi 

Régió területén az önkormányzatok. 

 

 



14 

1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat  

 KEHOP 3. prioritási tengelyének 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 

Felhívás 
azonosító jele 

Felhívás neve 
Keretösszeg 

Mrd Ft 

Meghirdetés 

módja 

Meghirdetés 

tervezett 

ideje 

KEHOP - 3.1.1. 
A települési hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerek fejlesztése 
10,00 standard szeptember 

KEHOP - 3.1.2. 
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól 
18,00 standard június 

KEHOP - 3.1.3. 

A háztartásokból származó elektromos és 

elektronikus hulladékok, elem és akkumulátor, 

egyéb veszélyes hulladékok gyűjtésének és 

előkezelésének fejlesztése 

4,50 standard szeptember 

KEHOP - 3.1.4. 
Szemléletformálás a hulladékképződés 

megelőzésére 
1,00 standard szeptember 

KEHOP - 3.2.1. 

Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 

vonatkozásában 

14,00 kiemelt július 

KEHOP - 3.2.2. 
Települési hulladékkezelő létesítmények 

hálózatának rendszerszerű fejlesztése 
10,00 kiemelt május 

KEHOP - 3.2.3. 
A fővárosi hulladékhasznosítás komplexitásának 

fejlesztése 
7,4 kiemelt szeptember 

KEHOP - 3.3.0. Szennyezett területek kármentesítése 22,80 kiemelt szeptember 
2015.05.28. Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás 
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Köszönjük a figyelmet! 
 

 

Forrás:www.green-the-world.net 


