PILISSZENTKERESZT - DOBOGÓKŐ – KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS
ÉRTÉKELÉS c. dokumentum
tematikája
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése
1.1 Előzmények, tematika
a) Tervezési feladat területi és tartalmi ismertetése
b) A terv célja
c) A módosítás eredeti tervhez viszonyított jelentősége
d) Helyzetismertetés
e) Fejlesztési irányok bemutatása
f) Országhatáron átterjedő környezeti hatások
1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás
1.3 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a TRT 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 TRT és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése
2.1. A TRT céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés
készítése szempontjából fontos részeket
2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel
2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása.
3. A TRT valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak,
következményeinek feltárása, különös tekintettel a Natura 2000 területek védelmére
3.1. A TRT céljainak összevetése a TRT szempontjából releváns nemzetközi, közösségi,
országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a TRT-ben
3.3 A TRT céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival
való konzisztenciája környezeti szempontból
3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a TRT-vel összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése
3.5 A TRT megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők,
okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek:
3.6 Az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a TRT megvalósítása
esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése
3.7 A környezeti következmények alapján a TRT és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása
4. A TRT megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére,
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a TRT-ben szereplő intézkedések
környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre,
szempontokra, amelyeket a TRT által befolyásolt más tervben, illetve programban
figyelembe kell venni.
6. A TRT megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra
vonatkozóan a TRT-ben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb
szükséges intézkedésekre.
7. Közérthető összefoglaló
Melléklet:
1.sz. Művi értékvédelem
2.sz. Természeti táji értékek
3.sz Változtatási szándékok elemzése
Tervek:
T-1 Pilisszentkereszt Településszerkezeti Terve 1 : 20000
KA Környezetalakítási és tájrendezési javaslat 1 : 20000

