2. melléklet
A 2008. ÉVI OTrT FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÉSZÍTENDŐ NATURA 2000
HATÁSBECSLÉSI DOKUMNETÁCIÓ TEMATIKAI JAVASLATA
A tematika az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. sz. „A hatásbecslési dokumentáció tartalmi
követelményei” c. melléklete alapján a BArT-hoz, a megyei területrendezési tervek
felülvizsgálatához, valamint az országos gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú terve és
hosszú távú fejlesztési programjához készült Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
tartalmát figyelembe véve készült.
A fentiek szerint kidolgozott tematikai javaslat a VM illetékes főosztályainak részvételével
2012 áprilisában tartott konzultáción elhangzottak alapján korrigálva a VM által elfogadásra
került.
JAVASOLT TEMATIKUS FELÉPÍTÉS
1.

AZONOSÍTÓ ADATOK
1.1. A terv készítőjének azonosító adatai, elérhetősége
1.2. A hatásbecslést készítő szervezet és a résztvevő szakemberek elérhetősége, referenciái.
1.3. A konfliktusterület azonosítására alkalmas kód (sorszáma) és az elhelyezkedés leírása
(település megjelölése)
2. AZ ÉRINTETT NATURA 2000 TERÜLETEK (ÉS JELÖLŐ ÉLŐHELYEIK,
FAJAIK)
2.1. A hatással potenciálisan érintett Natura 2000 terület neve, kódja és státusza
2.2 A jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek felsorolása
3. A TERVI ELEMEK ISMERTETÉSE
3.1. A Natura 2000 terület vonatkozásában potenciális hatással bíró országos tervezett
elemek bemutatása
3.2 Az egyes tervi elemekre vagy annak részére már korábban elkészült Natura 2000
hatásbecslési dokumentációk tényszerű megállapításainak rövid ismertetése
4. A TERVI ELEMEK KEDVEZŐTLEN HATÁSAI
4.1 A tervi elemek Natura 2000 terület(ek) jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira
gyakorolt hatásainak vizsgálata
4.2.A tervi elemek a Natura 2000 terület(ek) jelölő és egyéb közösségi jelentőségű
élőhelyeire gyakorolt hatásai
4.3 A tervezett beruházás(ok)nak a N2000 terület(ek) koherenciájára gyakorolt hatása(i)
4.4 Konfliktusterület kijelölése, térképi ábrázolása, jellege (a konfliktusok kategorizálása a
terv léptékében feloldható illetve nem feloldható konfliktus)
5. ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK
5.1. A tervezés során szóba jöhető vagy lehetségesnek tartott tervváltozatok ismertetése,
különös tekintettel a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajokra és élőhelyekre
gyakorolt hatások minimalizálását szolgáló tervváltozatokra, a TfTv. szerinti +/-10 %os eltérésen belüli változtatására, vagy ennek híányában a beruházás megvalósításánál
bizonyos műszaki megoldások alkalmazására fókuszálva
6. A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI
6.1. Az országos tervi elemek megvalósításának, gazdasági-társadalmi szükségességének
bemutatása a rendelkezésre álló – ágazati koncepciók, tervek, szaktárcák
adatszolgáltatása, valamit a hatályos megyei területrendezési, esetleg
településrendezési tervek – információk alapján
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7.

A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK MÉRSÉKLÉSE (HATÁSCSÖKKENTŐ
INTÉZKEDÉSEK)
7.1. A tervezett térszerkezeti elemeknek a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajokra
és gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklési lehetőségei, a hatáscsökkentő
intézkedés kivitelezése esetén a fennmaradó hatás intenzitásának (nincs hatás, nem
jelentős hatás, továbbra is jelentős hatás) megadásával.
7.2. A tervezett térszerkezeti elemeknek a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló
élőhelyekre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklési lehetőségei, a
hatáscsökkentő intézkedés kivitelezése esetén a fennmaradó hatás intenzitásának
(nincs hatás, nem jelentős hatás, továbbra is jelentős hatás) megadásával.
8. KIEGYENLÍTŐ, KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK
8.1. A várható kedvezőtlen hatással legalább megegyező (de inkább jelentősebb) nagyságú
intézkedések, amelyek a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajok
természetvédelmi helyzetét javítják
8.2. A várható kedvezőtlen hatással legalább megegyező (de inkább jelentősebb) nagyságú
intézkedések, amelyek a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek
természetvédelmi helyzetét javítják
9. A HATÁSOK ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE
9.1 Az országos tervezett elemek által a Natura 2000 területekre irányuló várható
kedvezőtlen hatások tipizálása
9.2 A konfliktusterületek csoportosítása
10. FELHASZNÁLT IRODALOM
MELLÉKLETEK
− Áttekintő térképek 1:500 000 méretarányban (a tervezett országos elemek átnézeti
rajza és a Natura 2000 területek elhelyezkedése, a konfliktuszónák bejelölésével)
− Konfliktustérképek 1:100000 méretarányban és adatlapok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGVALÓSÍTÁS feltételei:
Kiindulási alapanyagok rendelkezésre állása
OTrT tervezett települési térség helyének, státuszának, okának, alternatívájának ismerete
OTrT tervezett műszaki infrastruktúra hálózat és egyedi építmények helyének, státuszának,
okának, alternatívájának ismerete
Háttéranyagok rendelkezésre állása
Natura 2000 területek adatlapjai (SDS)
Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk (az érintett OTrT tervezett elemeire korábban
elkészült)
A szükséges ágazati információk megszerzéséhez BM koordináció szükséges. Amennyiben
elvárásként megfogalmazódik a már elkészült Natura hatásbecslési dokumentációk ismerete, a
szakértőknek betekintést kell biztosítani azokba. Ezek szaktárcáktól való összegyűjtését a
VÁTI a VM közreműködésével javasolja.
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