
 

 
 

 

T E R V E Z É S I   H Í R L E V É L VII. 
 

TÁJÉKOZTATÁS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KÖRNYEZETI ÉS 

TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATÁRÓL 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdése és 1. számú melléklete előírja a környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és 
programok körét. A fent megnevezett jogszabály szerint a területfejlesztési koncepció és a 
területfejlesztési program készítése vagy módosítása esetén környezeti vizsgálatot kell lefolytatni és 
környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelést egyeztetni kell a környezetvédelemért 
felelős szervekkel, de a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kell valamennyi érdekelt, illetve 
érintett számára is.  

A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program szempontjából releváns és rendelkezésre 
álló környezeti információkat a tervezés megalapozását szolgáló Helyzetelemzés, helyzetértékelés és a 
Környezeti és Területi hatásvizsgálatok egyeztetési változatai tartalmazzák. 

A dokumentumok kidolgozásáért felelős Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a megyei 
területfejlesztési koncepció módosítása és az új megyei területfejlesztési program környezeti értékelései 
véleményezési eljárását megindította. A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program 
környezeti értékeléseit a megyei önkormányzat honlapján közzétett környezeti és területi 
hatásvizsgálatok környezeti szempontú tartalmi elemei tartalmazzák, az elfogadott tematikának 
megfelelően. A véleményezési eljárás a koncepció Környezeti és Területi hatásvizsgálatának esetében 
2021. február 17-én, a program Környezeti és Területi hatásvizsgálatának esetében pedig 2021. február 
22-én kezdődött el.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója módosításának és új területfejlesztési 
programjának, valamint környezeti értékeléseik egyeztetési változatai megtekinthetők a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján: Tervezés 2021-2027 | Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Honlapja (szszbmo.hu) 

A környezeti értékelések véleményezésére, az azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére az 
egyeztetési eljárás kezdetét követő 30 napon belül volt lehetőség. Véleményt nyilváníthattak mindazon 
természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, 
amelyekre a tervről, illetve programról való döntés – különösen környezeti hatásai miatt – kihat vagy 
kihathat, valamint azok, amelyek a döntésben érdekeltek, különösen az olyan környezetvédelmi vagy 
más civil szervezetek, amelyeknek tevékenységi körét a megyei területfejlesztési koncepcióról és 
programról szóló döntés érinti. 

A vélemények beküldési határideje az alábbiak szerint alakult: 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció Környezeti és Területi 
hatásvizsgálatának esetében: 2021. március 19. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program Környezeti és Területi 
hatásvizsgálatának esetében: 2021. március 24. 

 

https://www.szszbmo.hu/tervezes-2021-2027 


