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Minisztérium
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Környezeti vizsgálat:Javasolja a tematika 3. pontjának kiegészítését az OTrT
felülvizsgálata során vizsgált változatok rövid ismertetésével, a változatok közötti
választást alátámasztó vizsgálat rövid leírásával és a választás megindoklásával.

Környezeti vizsgálat: Javasolja a tematika 7. Összefoglalás c. pontja címének
megváltoztatását. A javaslat szerint a cím legyen 7. Közérthető összefoglaló, mely címjavaslat összhangban van a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 7. pontjával és a
2001/42/EK irányelv I. melléklet j) pontjával.

2.

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség

A kidolgozó szakmai állásfoglalása

Az OTrT nyomvonal változatokat nem vizsgál. A Szerkezeti Terven az illetékes
államigazgatási szerv által közölt, egyeztetett – ágazati koncepcióban kidolgozott és
részben jogszabályokban kihirdetett tervi elemek (pl. műszaki infrastruktúra)
nyomvonalsávjai szerepelnek. ATftv. 23/A. §. (1) b) pontja lehetőséget biztosít a kiemelt
térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-ben rögzített nyomvonalsávoktól
való +/-10%-os, vagy amennyiben ez indokolt területi hatásvizsgálat alapján lefolytatott
területrendezési hatótósági eljárást követően ennél nagyobb mértékű eltérésre. A
településrendezési terv a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti
tervében ábrázolt nyomvonalsávtóltovábbi +/-5%-kal térhet el (Tftv. 23/A. § (2) b) pont),
és amennyiben ez indokolt, itt is lehetőség van területrendezési hatósági eljárás
lefolytatását követően az ennél nagyobb mértékű eltérésre.
Nyomvonal-változatok vizsgálatára a tervezés további szakaszában, a környezeti
hatásvizsgálati eljárás, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
keretében van lehetőség.
A hatásbecslés másik vizsgálati szegmensét képező települési térségnél a tervezett
települési területek a megyei tervek alapján kerülnek be az OTrT-be, ott a vizsgálat célja a
konfliktushelyzetre történő figyelemfelhívás lehet.
Elfogadjuk.

Környezeti vizsgálat: A tematika egészüljön ki a terv bizonyos elemei kapcsán felmerülő
változatok és azok környezeti hatásainak bemutatásával valamint a változatok közötti
választás indoklásával.

Lásd 1. sor válaszát.

A környezeti értékelés és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció javasolt tematikájával
alapvetően egyetért. A környezeti vizsgálat tematikájával kapcsolatban kiemeli a
környezetre gyakorolt káros hatások ellentételezésének fontosságát. A Natura 2000
hatásbecslési dokumentációval kapcsolatban kéri, hogy a konfliktusterületek kijelölésére a
készítők helyezzenek hangsúlyt, és a konfliktusok kategorizálása is történjen meg aszerint,
hogy a terv léptékében feloldható-e a konfliktus vagy sem. Közérthető, egyértelmű
megfogalmazásokat vár. Felhívja a figyelmet, hogy a környezeti értékelés egyes részeit a
2/2005. (I.11.) Korm. rend. 4. sz, mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelő részszakterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján szakértői jogosultsággal rendelkező

Javaslatait elfogadjuk és alkalmazzuk a dokumentáció kidolgozásánál. Szakértőt anyagi
lehetőség szerint bevonunk.
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szakértő készítheti el.
3.

Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi
Szolgálat Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal

Egyetért, észrevételt nem tesz.

Választ nem igényel.

4.

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció: Javasolja annak kidolgozását és
egyértelműsítését, hogy a Natura 2000 hatások várható jelentőségének meghatározására
szolgáló vizsgálat milyen módszerekkel történik és hogyan alapozza meg a hatásbecslés
szükségességét.

5.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Észrevételt nem tesz.

A hatásbecslés a tervi elemek közül a vonalas infrastruktúra és települési területek
Natura 2000 területekkel való konfliktus elemzésére fókuszál. A konfliktusterületek
feltárása az OTrT 1:500000-es valamint a Natura 2000 területek 1:10000-esméretarányú
topográfiai térképének összevetésével történik. A méretaránybeli jelentős különbség,
valamint a Tftv 23/A.§-a által a továbbtervezés számára biztosított eltérési lehetőség
miatt a szerkezeti terven ábrázolt műszaki infrastruktúra-hálózatok nem tekinthetők
kijelölt nyomvonalnak, ezért az érintettség pontos mértéke és az élőhelytípusok
veszélyeztetettségének mértéke még nem állapítható meg egyértelműen.
A hatásbecslés célja ebben a léptékben az lehet, hogy a hatásbecslést végzők a
természetvédelmi szempontból alapvetően vállalhatatlan eseteket kiszűrjék.
Választ nem igényel.

6.

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Észrevételt nem tesz.

Választ nem igényel.

