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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése
1.1.

Előzmények és a tematika tartalmának ismertetése

1.2.

A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás

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 vélemények, szempontok a környezeti értékelés
készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása
1.5.

A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az

alkalmazott módszertan korlátai, nehézségek (technikai hiányosságok, bizonyos
ismeretek hiánya, stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült
bizonytalanságok
2.

A terv és a kidolgozásukkor vizsgált változatok ismertetése
2.1.

A terv céljának és tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a

környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket
2.2.

A terv összefüggése más releváns tervekkel

2.3.

A terv-változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó

vizsgálat leírása
3.

A terv, valamint a terv-változatok megvalósítása környezeti hatásainak,
következményeinek feltárása
3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi,
közösségi,

országos,

vagy

helyi

szinten

kitüzött

környezet-

és

természetvédelmi célokkal
3.2. A

környezetvédelmi

célok

és

szempontok

megjelenése,

illetve

figyelembevétele a tervben
3.3. A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek céljaival való való
konzisztenciája környezeti szempontból

3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefügésben lévő
elemeinek ismertetése
3.4.1. A terv által érintett hatásterület azon jellemzőinek azonosítása,
amelyeket a terv megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásolhat
3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség,
terhelhetőség)
3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek
várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
3.5.

A terv megvalósulásával közvetlenül, vagy közvetve környezeti hatást
kiváltó tényezők, okok feltárása

3.5.1. Természeti

erőforrások

közvetlen

igénybevétele

és

a

környezet

terhelése
3.5.2. Társadalmi, gazdasági folyamatok
3.6.

A terv megvalósulása esetén várható, a környezetet érő hatások,
következmények előrejelzése

3.6.1. Közvetlen környezet igénybevétel, vagy terhelés
3.6.1.1.

A környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra és
épített környezetre, részeként az építészeti és régészeti örökség)

3.6.1.2.

Kiemelt vizsgálat a műemlékeket és műemléki környezetet érintő
változásokra (konkrét hasznosítási program bemutatása, és
környezeti hatásai)

3.6.1.3.

A környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére,
különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai)
rendszereire, a biodiverzitásra

3.6.1.4.

A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére,
valamint

e

területen

lévő

élőhelyek

és

fajok

kedvező

természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének lehetőségei
3.6.1.5.

Az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi,
gazdasági helyzetében, különösen életminőségben várhatóan
fellépő változások

3.6.2. Közvetlen módon hatást kiváltó tényezők
3.6.2.1.

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők
felerősödése

3.6.2.2.

A

környezettudatos,

környezetbarát

magatartás,

életmód

lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése, vagy korlátozása
3.6.2.3.

A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől,
terület-felhasználási módtól való eltérés fenntartása, vagy
létrehozása

3.6.2.4.

Helyi

társadalmi-kulturális,

hagyományok

gyengítésére,

gazdasági-gazdálkodási
amelyek

a

táj

eltartó

képességéhez alkalmazkodnak
3.6.2.5.

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása

3.6.2.6.

A

nem

helyi

természeti

erőforrások

jelentős

mértékű

használatára, vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan
más területen való hasznosítására
3.7.

Környezetvédelmi szempontból elfogadható változatok értékelése, a

környezetvédelmi szempontból elfogadható változat(-ok) meghatározása
4. Javaslat

Keszthely

vízpart-rehabilitációs

tervével

összefüggésben

a

terv

megvalósulása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére,

csökkentésére,

vagy

ellentételezésére

vonatkozó

egyéb

intézkedésekre, monitorizálásra. Javaslat a terv által befolyásolt más tervekben
figyelembe veendő környezetvédelmi intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra
5. Összefoglalás

