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kornyezetv6delmi hat6s6gi eljares megindulas616l

Az iiqv tarqva:

Az Uqv iktat6 sz6ma:

Az elier6s meqinditasanak napia:

Az iiqvintez6si hatarid6:

Deli Aramlat gazvezet6k letesitesenek egyseges

k0rnyezeti hatdsvizsg6lati enged6lyezesi eljaresa

174t2016.

2015. december 21.

Piz eljaras meginditaset

szam itott 3 h6nap

A kozigazgatasi hatosagi elj6res es szolgaltatas altaldnos szabalyair6l sz6l6 2004. evi CXL. torveny (a

tovebbiakban: Ket.) 33. S (3) bekezdese 6rtelm6ben az uqvintezesi hataridobe nem szamit be:

. a hateskori vagy illetekessegi vita egyeztetesenek, az eljaro hat6sag ki.jelolesenek id6tartama,

. a jogseg6lyeljaras id6tartama, tovebba a Ket. 36. S (2) bekezd6se alapjen adatnak a nyilvantartesbol

tort6n6 beszezes6hez szuks6ges ido,

. a hianypotlasra, illetve a t6ny6ll6s tisztazesahoz szukseges adatok kdzl6s6re irenyul6 felhivast6l az

annak teljesiteseig terjedo id6,

a szakhat6sag elj6resanak id6tartama,

az eljarAs felfuggesztesenek id6tartama,

a Ket.70. $ (1) bekezdes6ben szabalyozott elj6res (bizonyitekok ismertet6se az ugyfellel)

id6tartama,

a hat6sag m(kodeset legaldbb egy teljes napra ellehetetlenit6 ozemzava( vagy mis elherithatatlan

esemeny idOtartama,

a kerelem, a dontes 6s egyeb irat forditasahoz szukseges id6,

a k6relmezo ugyfelet az eljerasi koltseg eldlegezesere kotelezo dontes kdzlesere iranyu16

int6zked6st6l az annak tellesit6s6ig terjed6 ido,

a szak6rt6i velemeny elk6szitesenek idotartama,

Kdrnyezetvedelmi 6s Termeszetv6delmi F6osztdly
Kdrnyezetv6delmi Hatosagi 6s Komplex Engedelyezesi Osztely

7621 Pecs, Papndvelde u. 13-15. Lllr 7602 Pecs, Pl.:412.
8 +36-72 567-1oo tr +36-72 567-1o3 E kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh hu



. a hat6s6gi megkereses vagy a dontes postara

id6tartam, valamint a hirdetmenyi, tovabba a

Ugygondnok Utjan torten6 k0zl6s id6tartama.

Az iiqvint6z6 neve 6s el6rhet6s6qe:

Bicz6 Zsolt e-mail: kornvezetvedelem@baranva.oov.hu

72t567 -143telefon:

A tervezett tev6kenvs6q rdvid ismertet6se:

A tervezett tev6kenyseg a kdrnyezeti hatesvizsgalati es az egyseges kornyezethasznelati enged6lyezesi

eljaresrol sz6l6 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet (a tovebbiakban: R.) 1. S 3. bekezd6s a) pontja 6s 7.

szem0 mell'klet 41. pontja [,,Gdz-, k6olaj vagy vegyianyag-sze ib vezetek 800 mm etmerot5l 6s 40 km

hosszt6l"l alapjen a gezvezetek megval'sitesa a jogszabdly erejEn'l fogva kdrnyezeti haasvizsgelat

katebs."

A D6li Aramlat gazvezetek a krasznodari teruleten l6vd Beregovaja kompresszorallomast6l indul. A
Fekete-tengeren at jut el Bulgariaba, V6rna kdrnyek6re. A vezetek a tervek szerint mintegy 900

kilom6teres szakaszon halad a tengerfeneken. Vernat6l szerazfoldon megy tovabb a Deli Aramlat, egyik

aga Del-Olaszorszeg f€le, mesik 6ga Koz6p-Eur6pa ir6ny6ba. Magyarorszagon ez ut6bbi 69 halad

keresztul, 6s szellit gazt Szlovenia fele. A tervek szerint a vezet6krendszer evi mintegy 32,5 milliard

kobmeter gezt szallit Oroszorszegb6l Eu16pa irSnyaba.

Nyomvonal:

A gazvezetek magyarorszagi indul6pontja a szerb-magyar orszaghataron, szerb oldalon Backi-Breg, a

magyar oldalon Hercegsz6nt6 telepules tersegeben helyezkedik el.

A tervezett gezvezetek magyarorszagi teljes hossza: 245,522 (245,586) km. A gezvezetek 5 megyet

6rintve (Bacs-Kiskun, Tolna, Baranya, Somogy, Zala), 74 telepules teruleten halad keresztul, A
gezvezetek a Kormanyhivatal illetekessegi terulet6t 29+500 - 32+700,6s 33+100 - 196+000 k6z6tti

szakaszokban 6rinti.

A gazvezetek cs6atm6r6je 12001'1400 mm, a szellito$ gez nyomasa 100 bar. Cs6m6lyseg jellemz6en 1,2

m6ter. A cs6vezet6k a Duna valamint a Szentai erd6 alatt iranyitott frlrassal kerul fektetesre.

A kOrnyezet- 6s termeszetv6delmi hataskorben eljar6 Baranya Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban:

Kormanyhivatal) illetekessegi terUletet 6rint6 l6tesitm6nyek:

. Szakaszol6 6llomasok (aflagosan 25-35 km-enkent)

Ellend (083/17 hrsz.) 64+050 km sz.

Gorcsony (060 hrsz.) 85+650 km sz.

R6zsafa rcU120 hrsz.) 104+200 km sz.

Nagyatid (039/1 9 6s 039/20hrsz.) 164+200 km sz.

adasanak napjat6l annak kezbesites6ig terjedd

kezbesitesi meghatalmazott es a kezbesit6si
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Csurg6 (068/1 hrsz.) 188+700 km sz.

. Komoresszor ellomas

Lad (056/16 es 056/17 hrsz.) 135+850 km sz. KapacitSs:80 MW

A tervezett tev6kenvs6qqel 6rintetett telepiil6sek:

A tervezett letesitm6ny Serhet (MohScs), Dunaszekcs6, Somberek, Palotabozsok, Szebeny, Sz0r,

Himeshaza, Geresdlak, Mar6za, K6kesd, Szell6, Katoly, Berkesd, Ellend, Magyarsarl6s, Loth6rd,

Szemely, Kozarmisleny, P6csudvard, Pog6ny, Kokeny, Keszu, Gy6d, Regenye, Gorcsony,

Aranyosgadany, 26k, Bicserd, Szabadszentkiraly, KirelyegyhAza, Kacs6ta, Bolhes, Lad, Szenta,

Berzence, Csurg6, Csu196nagymarton, valamint Porrog telepul6sek kozigazgatasi teruletet 6rinti.

TerUlet iqenvbevetel

Szanto (130.690 m hosszon 44,1 m szeles epitesi sawal szemolva) 576,34 ha.

Erd6teruletek (27.638 m hosszon 20,6 m szeles eplt6si savval szamolva) 56,93 ha.

Tekintettel arra, hogy targyi beruhezasnak orszaghataron etterjed6 hatasai ninGsenek, ez6rt nemzetkozi

kornyezetvedelmi hatSsvizsgalati eljaras nincsen folyamatban.

Az 6rintettek a k6relem 6s mell6kleteinek nyomtatott p6ldinyiiba a Korm6nyhivatal

ugyfelszolgalatan 0gyf6lfogadAsi id6ben, illetve a tev6kenyseg telepitesi helye szerinti telepules

jegyz6jenel - elektronikus formeban - betekinthetnek. A betekintes m6dj6r6l a Kormanyhivatal vagy a

jegyzonel bhet r6szletes felvilagositast kapni.

A Kormanyhivatal a k6relmet 6s mell6kleteit elektronikus riton is kiizz6tette. Az elektronikus Uton

k0zz6tett k6relem 6s mellekleteinek el6resi helve:

http:/roracle.barko,h urkofo/1 5079.2ip

A Kormanyhivatal a kiizlem6nv k6zz6t6tel6vel eqvideifleo megkuldi a kozlemenyt, a kerelmet es

mell6kleteit a tevekenyseg telepitesi helye szerinti telepul6s jegyz6jenek, aki halad6ktalanul, de

legk6sobb iit napon belul gondoskodik a kozlemeny koztertileten, es a helyben szokesos egyeb m6don

torten6 kozh irre tetel6rdl.

A KormSnvhivatal tai6koztatia az liqvben 6rintetteket. hogy a Kormdnyhivatal az eljSrAs sorAn

keletkezett szakhat6s6gi allasfoglalasokba 6s a szak6rt6i velem6nyekbe, tovabba a hienypotlasul keszult

dokumentacl6ba val6 betekintest lehet6v6 teszi a benyUjtasukat, illetve a rendelkez6sre allasukat kdvet6

- egyeztet6s eseten az egyeztet6st kovet6 - 8 napon belUl az erintett nyilvenossag szemeta.

A nvifvinossaq tai6koztatisa 6s a v6lem6nvek. 6szrev6telek meqismer6se 6rdek6ben az elje"as

sor6n a hat6sag kozmeghallgatast tart.

il l.
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A kiizmeqhallsatSs ideie 6s helve:

2016. februar 16. (keddl 14@6rai kezdettel

Baranya Megyei Kormanyhivatal diszterme

(7623 P6cs, J6zsef A. u. 10.)

A dokumenteci' az 4rinteft jegyz6i hivatalokban, valamint a KormAnyhivatal (Pecs, Papn,velde utca 13.)

hivatalos helysegeben ugyfdlszolgehti id6ben (: H.: 8.30 - 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 - 12.00 6s 13.00 -
16.00, Cs.:-, P.: 8.30 - 12.00) tekinthetd meg.

A teMezeft beruhAzessal, az enged€lyez6si dokumenaci5val kapcsolatos eszreveteleket 6s kerdeseket

newel e etua a fenti hivatalokhoz lehet beny0jtani.

A kiizmeqhallqatasr6l ieqvz6kiinw k6sziil. A jegyz6konwet a Kormanyhivatal elektronikus titon

kozz6teszi.

A konkr6t iiovben a Kornvezetv6delmi Hat6seq lehets6qes ddnt6sei:

a) a kerelmet elutasitja,

b) kiadja a tevekenys6g vegzesehez sztikseges kornyezetvedelmi enged6lyt.

A Kormanyhivatal a kozlemenyt 2016. januar 13. napjen a 7621 P6cs, Papnovelde 13-15. szem alatti

hivatali hirdet6teblej6n, valamint a honlapjan (http://www.kormanyhivatal. hu/hu/baranya) tette k6zz6.


