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1. Helyzetkép
A környezeti problémák felismerése és e problémákkal holisztikus
módon való foglalkozás készsége nem túl jellemző Magyarországra.
Ez főleg annak a következménye, hogy a környezeti oktatás és kép-
zés nem úgy fejlődött bizonyos specifikus területeken, mint - ösz-
szehasonlításképpen - a nyugat-európai országokban, Japánban vagy
Észak-Európában.

A kormány felismerte e hiányosságokat és ma már lényegesen nagyobb
prioritást biztosít a környezeti oktatás és képzés számára.
Bárhogy is van, e hiányosságok megszűntetésére szisztematikus meg-
közelítés szükséges. MindazofIaltal bizonyos azonnali lépéseket is
kell tenni.

2. A project célkitűzései
A csereprogram célja, hogy gyors fejlődést érjünk el a magyar szak-
emberek, professzorok és egyetemi hallgatók tudásának gyarapításában
és a környezeti problémák megfelelő kezelésében.

3. A projekt ismertetése/tartalma
A csereprogram lehetővé teszi a környezetvédelem szervezésébe bevont
magyar jelölteknek, hogy legfeljebb hat hónapot töltsenek az EK tag-
országaiban. A csereprogram részleteit a kormány, az ipar, az egyete-
mek és a kutatóintézetek képviselőiből álló bizottság fogja kimunkálni.
A bizottság fogja kidolgozni a jelöltek kiválasztásának kritériumait
is, és segíteni fogja őket a legmegfelelőbb program összeállításában.



.'

2

4. Intézményi feladatok
A csereprogram lebonyolításáért a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztérium Humánerőforrás-Fejlesztési Főosztálya felelős, élén
dr. Lovretity Zsigmond főosztályvezetővel, aki egyúttal a program
koordinátora is lesz.

5. A megvalósítás ütemezése, határidők
A bizottság létrehozása
A csereprogramban való részvétel lehető-
ségét terjesztik ki.
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6. Beruházási költségek és pénzügyi terv
A csereprogram finanszírozására 250.000 ECU-t irányoztak elő, mely
összeg a PHARE-rogram vissza nem térítendő, támogatásként adott része.

7. Várható haszon
A csereprogramban résztvevők ismereteinek és készségeinek gyarapodá-
sa a környezeti problémák kezelésében, ami ésszerűbb környezetgazdál-
kodásra késztet.

B. Indokolás
A csereprogram létjogosultságának indokai: a költségek - ha összeha-
sonlítjuk őket azon beruházások összegével, amelyekre a környezeti ok-
tatás és képzés fejlesztésére szük~ég van - alacsonyak; fontos továbbá
annak demonstrálása, hogy a kormányok és a nemzetközi közösségek ké-
szek bizonyos azonnali intézkedések megtételében való közreműködésre.


