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A környezeti értékelés általános tartalmi követelményei

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése:
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma;
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása;
1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására;
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő
figyelembevétele, az indokok összefoglalása;
1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az
előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.
2. A terv és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid
ismertetése:
2.1. a terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés
készítése szempontjából fontos részeket;
– NIF Zrt szervezésében megvalósuló vasútvonal-fejlesztés és kapcsolódó munkálatok
2.2. a terv összefüggése más releváns tervekkel.
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása.
3. A terv, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek
feltárása:
3.1. a terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi,
országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal;
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben;
3.3. a terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek (2.2.) céljaival való
konzisztenciája környezeti szempontból;

3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése;
3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag
lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol,
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség),
– a térség környezeti elemeinek állapota, terhelések ismertetése
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása
– mindezek várható alakulása, ha a terv, nem valósulna meg; „0 változat”
3.5. a terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők,
okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek:
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését jelentik,
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek
közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan
befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb
olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy
környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat
részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket
vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel);
3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv megvalósítása
esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése:
– a várható hatások becslése (táblázatos formában, a 3.6.1.1-3.6.1.3. egybeszerkesztve)
3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel:
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez
utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre),
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra,
településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,
3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő
élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá
– a projekt a XVII. kerület területén nem érint Natura2000 területet, így e fejezet
kimarad

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint
társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében,
területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra;
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására,
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól
való eltérés fenntartására vagy létrehozására,
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi
természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására;
3.7. a környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása.
4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések
környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben figyelembe kell venni.
6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a
tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre.
7. Közérthető összefoglaló.
8. Jogszabályi hivatkozások

