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Bevezetés 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a 2021-27 fejlesztési időszakra vonatkozó 

Területfejlesztési Programjának területi és környezeti hatásvizsgálatát egy dokumentum keretében 

kívánja elkészíttetni a vonatkozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

figyelembevételével. A jelen dokumentumban szereplő tematika e hatásvizsgálat kereteire tesz 

javaslatot. A tematika végső formája a partnerségi egyeztetési folyamatban beérkezett véleményeket 

is alapul véve alakul ki.  
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1. A területi hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálat 

kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. Az előzmények ismertetése 

1.2. A tervezési folyamathoz való kapcsolódás 

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a Program 
alakulására 

1.4. Az érintettek bevonása a környezeti értékelés kidolgozásába 

1.5. A területi hatásvizsgálat és a stratégiai környezeti vizsgálat készítéséhez 
használt adatok forrása, alkalmazott módszertan 

 

2. A Program ismertetése 

 

2.1. A Program tartalmának ismertetése, környezeti összefüggései 

2.2. A Program céljainak összevetése más a megye területét érintő (környezeti, 

társadalmi és gazdasági) tervek, koncepciók, programok céljaival. 

2.3. A Program céljainak környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia 

vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása. 

2.4. A jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági állapotnak a Programmal 

összefüggésben lévő elemeinek ismertetése. 

 

3. A Program megvalósításának hatásai, következményei 

 

3.1. Meglévő környezeti konfliktusok és problémák bemutatása 
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3.1.1. A Program által befolyásolt környezeti jellemzők azonosítása 

3.1.2. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák és ezek alakulása, ha a Programban 

meghatározott intézkedések nem valósulnak meg 

 
 

3.2. A Program céljainak megvalósulása esetén a várható közvetlen környezeti, 

társadalmi és gazdasági hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös 

tekintettel azon tervi elemekre, amelyek a természeti erőforrások 

igénybevételét, a környezetterhelés módosulását vagy az emberi egészség 

közvetlen károsodását idézik elő. 

 

3.2.1. Természeti erőforrások közvetlen igénybevételének vagy környezetterhelésnek a 

közvetlen előidézése 

3.2.2. Közvetve természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezető 

folyamatok 

3.2.3. Társadalmi, gazdasági szempontból jelentős hatást kiváltó tényezők 

 
 

3.3.  A Program megvalósulása esetén várható környezeti hatások 

3.3.1 Hatás a környezeti elemekre 

- a termőföld mennyiségére és a talaj minőségére, 

- a földtani és ásványvagyonra, 

- a levegő minőségére, 

- zajterhelésre és fényszennyezésre 

- a vízre (felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minősége), az ár- és belvízvédelemre, 

- a hulladékgazdálkodás helyzetére 

- a tájra (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép), 

- a klímára 

-  az épített és települési környezetre, 

- a kulturális örökségre (műemlékvédelem, régészet), a világörökségi és a világörökségi várományos 

területekre, 

- az élővilágra, védett és Natura 2000 területekre 
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3.3.2 Közvetett módon hatást kiváltó tényezők 

 
A fejezet során érintett témák: új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, környezettudatos, 

környezetbarát magatartás, életmód, gazdásági ágazatok, térszerkezet, területhasználat, természeti 

erőforrások megújulása. 

3.3.3.  Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége 

3.3.4. A Program összefoglaló értékelése a környezeti következmények alapján, a környezeti 

szempontból elfogadható változatok meghatározására 

 

3.4. A Program megvalósulása esetén várható társadalmi, gazdasági hatások 

 

3.4.1 A Program megvalósulása esetén várható társadalmi hatások 

 
- a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, társadalmi mobilitás), 

- a foglalkoztatásra és foglalkoztatás szerkezetre, 

- a szabadidő eltöltésre, 

- a népesség életminőségére és egészségi állapotára, 

- a társadalom biztonságérzetére, veszélyeztetettségére, 

- a népességmegtartó képességre, 

- az esélyegyenlőségre, esélyteremtésre, társadalmi felzárkózásra, 

- a helyi kultúra fejlődésére. 

 

 3.4.2 A Program megvalósulása esetén várható gazdasági hatások 

 
- a természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és korlátai, beleértve a megújulókat is), 

körkörös gazdaság megvalósítására 

- az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére, 

- a mezőgazdaságra, 

- az erdőgazdálkodásra, 

- az idegenforgalomra, 

- a vízgazdálkodásra, 

- a térség versenyképességére, 

- a foglalkoztatásra, 

- a műszaki infrastruktúra-hálózatra, 

- az energiaellátásra 
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3.4.3. társadalmi és gazdasági hatások várható alakulása abban az esetben, ha a Program nem 

valósulna meg. 

 
 

4. A környezetre és az emberi egészségre, valamint a társadalomra és 

a gazdaságra káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 

ellentételezésére vonatkozó javaslatok, monitorozást illető 

megállapítások és egyéb intézkedések meghatározása. 

 

5. A társadalmi felzárkózás elősegítésére irányuló javaslatok és 

intézkedések meghatározása, továbbá a társadalmi felzárkózási 

szempontok érvényesítése a tervekben. 

 

6. Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú 

előírásokra, feltételekre, amelyeket a Program által befolyásolt más 

terveknél figyelembe kell venni. 

 

7. A hatásvizsgálat összegzése közérthető összefoglaló formájában. 

 

8. Mellékletek 

 
 


