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k0rnyezetv6delmi hat6sdgi elj6ris megindulase16l

Az iiqv tarqva:

Az aiqv iktat6 szama:

Az eliares meqinditesanak napia:

Az iiqvint6z6si hatarid6:

Deli Aramlat gezvezetek l6tesitesenek egyseges

kdrnyezeti hatasvizsg6lati engedelyezesi eljarasa

174t2016.

2015. december 21 .

Aiz eljaras meginditasat k0vet6 napt6l

sz5mitott 3 h6nap

A kdzigazgatesi hat6s6gi eljdrds es szolgaltatas altalanos szabalyair6l sz6l6 2004. evi CXL. torveny (a

tovabbiakban: Ket.) 33. $ (3) bekezdese ertelmeben az uqvint6z6si haterid6be nem szamit be:

. a hatAskori vagy illet6kessegi vita egyeztetesenek, az eljar6 hat6sag kijeloles6nek id6tartama,

. a jogsegelyelj6ras id6tartama, tovAbbe a Ket. 36. S (2) bekezd6se alapjan adatnak a nyilvantadesb6l

torteno beszerz6sehez szilkseges id6,

. a hianyp6tlasra, llletve a t€nyallAs tis4ezesehoz szuks6ges adatok k0zl6sere ir5nyul6 felhiv6st6l az

annak teljesit6seig terjed6 id6,

. a szakhat6sag elj6rasenak id6tartama,

. az eljares felfuggesztesenek idotartama,

- a Ket. 70. S (1) bekezdes6ben szabalyozott elj6r6s (bizonyitekok ismertetese az ugyfellel)

idOtartama,

. a hat6s59 mrikodeset legalabb egy teljes napra ellehetetlenit6 izemzava( vagy mas elharithatatlan

esem6ny id6tartama,

' a kerelem, a dontes es egyeb irat forditasehoz szukseges id6,

. a kerelmez6 Ugyfelet az eljeresi kdltseg el6legezesere kdtelez6 dontes kdzles6re ir6nyu16

intezkedestol az annak teljesit€seig terjed6 id6,

r a szak6rt6i v6lem6ny elk6szit6s6nek idotartama,
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. a hatosagi megkereses vagy a dontes postara

id6tartam, valamint a hirdetm6nyi, tovebba a

ugygondnok 0tjAn tdrt€n6 kdzles id6tartama.

Az Uqvint6z6 neve 6s el6rhet6s6qe:

e-mail:

telefon:

adas6nak napjet6l annak kezbesiteseig terjed6

kezbesit6si meohatalmazott 6s a kezbesitesi

kornyezetvedelem@baranva. qov. h u

721567-143

Bicz6 Zsolt

A tervezett tev6kenvs6g rdvid ismertet6se:

A tervezett tev6kenys6g a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egyseges kornyezethasznelati enged6lyez6si

eljaresrol sz6l6 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: R.) 1. S 3. bekezdes a) pontja es 7.

szem(t me ekbt 41. pontja [,,GAz-, k6olaj vagy vegyianyag-sze it6 vezetek 800 mm eher d es 40 km

hosszt6l"l alapjen a gezvezeEk megval6siAsa a jogszabely erej6n6l fogva kArnyezeti hatAsvizsgelat

kotetes."

A D6li Aramlat gdzvezet6k a krasznodari terilleten lev6 Beregovaja kompresszorellomest6l indul. A

Fekete-tengeren at jut el Bulgarieba, Verna k0rny6k6re. A vezetek a tervek szerint mintegy 900

kilometeres szakaszon halad a tengerfen6ken. Varnat6l sz6razfolddn megy tovabb a Deli Aramlat, egyik

aga D6Folaszorszeg fele, misik 6ga K6zep-Europa iranyaba. Magyarorszagon ez ut6bbi eg halad

keresztul, es szellit gazt Szlovenia fele. A tervek szerint a vezetekrendszer evi mintegy 32,5 milliard

k0bm6ter gazt szellit Oroszorsz6gb6l Eu16pa irenyaba.

Nyomvonal:

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

magyar oldalon Hercegszanto telepules t6rs€g6ben helyezkedik el.

A tervezett gazvezetek magyarorszagi teljes hossza: 245,586 km. A gezvezetek 5 megyet erintve (Bacs-

Kiskun, Tolna, Baranya, Somogy, Zalal 74 telepules teruleten halad kereszttll. A gazvezetek a

Korm6nyhivatal illetekessegi teruletet 29+500 - 32+700,6s 33+100 - 196+000 kozotti szakaszokban,

osszesen mintegy 166 kilom6ter szakaszhosszon 6rinti.

A gazvezet6k cs6 Atmeftje 120011400 mm, a szallitott gaz nyomasa 100 bar. Cs6melyseg jellemz6en 1,2

meter. A csovezetek a Duna valamint a Szentai erd6 alatt a - termeszew6delmi erdekeket szem el6tt

tartva - iranyitott furassal kerul fektetesre. A gezvezetek Tornyiszentmikl6s terseg6ben eri el a magyar-

szlov6n orszAghatert. Az epites iddtartama mintegy 1,5 6v.

A kdrnyezet- es termeszewedelmi hatask0rben elja16 Baranya Megyei Kormenyhivatal (a tovebbiakban:

Kormanyhivatal) illetekessegi terulet6t erint6 l6tesitmenyek:

. Szakaszo16 allomasok (atlagosan 25-35 km-enkent)

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

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

R6zsafa (061/20 hrsz.) 104+200 km sz.



Nagyatad (039/1 9 es 039/20hrsz.) 164+200 km sz.

Csurg6 (068/1 hrsz.) 188+700 km sz.

. Kompresszor allomas

Lad (056/16 es 056/'17 hrsz.)"135+850 km sz. Kapacites: 100 MW

A tervezett tev6kenvs6qqel 6rintetett telepul6sek:

A tervezett letesitm6ny SarhSt (Mohdcs), Dunaszekcs6, Somberek, Palotabozsok, Szeb6ny, SzUr,

Himeshaza, Geresdlak, Maraza, K6kesd, Szel16, K6toly, Berkesd, Ellend, Magyarcarl6s, Lothard,

Szemely, Kozarmisleny, Pecsudvard, PogAny, Kok6ny, Keszu, Gy6d, Regenye, Gorcsdny,

Aranyosgaddny, 26k, Bics6rd, Szabadszentkiraly, Kiralyegyheza, Kacs6ta, Nagypeterd, Rozsafa,

Botykapeterd, Szigetvar, Csert6, Basal, Patapoklosi, T6tszentgyorgy, Merenye, Patosfa, Lad, K6kut,

Rinyabeseny6, Lebod, Gdrgeteg, Nagyated, Somogyszob, Bolhds, Szenta, Berzence, Csu196,

Csurg6nagymarton, valamint Porrog telepul€sek kozigazgatasi teruletet 6rinti.

Teriilet iqenvbevetel

Sz6nt6 (130.690 m hosszon 44,1 m szeles 6pit6si s6vval szamolva) 576,34 na.

Erd6teruletek (27.638 m hosszon 20,6 m szeles epit6si sawal szAmolva) 56,93 ha.

Tekintettel arra, hogy targyi beruhazasnak orszaghateron atterjed6 hatasai nincsenek, ez6rt nemzetkozi

k0rnyezetvedelmi hatesvizsgelati eljaras nincsen folyamatban.

Az 6rintettek a k6relem 6s mell6kleteinek nyomtatott p6ldiny6ba a Kormanyhivatal

Ugyfelszolgalatan 0gyfelfogadasi idOben, illetve a tevekenyseg telepitesi helye szerinti telepul6s

jegyzdjenel - elektronikus formaban - betekinthetnek. A betekintes m6djdr6l a Kormanyhivatal vagy a

jegyzon6l lehet r6szletes felvilagositast kapni.

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

k0zz6tett k6relem 6s mel16kleteinek eleresi helve:

http://oracle.barko.h u/kofo/l 5079.2ip

A Kormanyhivatal a ktizlem6nv ktizz6t6tel6vel eqvidei(leq megkuldi a kdzlemenyt, a k6relmet es

mellekleteit a tev6kenys€g telepitesi helye szerinti telepules jegyzdjenek, aki haladektalanul, de

legkes6bb g! n3len belul gondoskodik a kozlemeny kozteruleten, 6s a helyben szokasos egyeb m6don

t0rt6no kozhi116 tetelerol.

A Kormenvhivatal tai6koztatia az aiqvben erintetteket. hogy a Kormanyhivatal az eljares soran

keletkezett szakhat6s6gi allesfoglalesokba 6s a szak6rt6i v6lemenyekbe, tovabba a hiSnyp6tlesul k6szult

dokumenteci6ba val6 betekint6st lehet6ve teszi a benyujtasukat, illetve a rendelkezesre allesukat kdvet6

- egyeztetes eset6n az egyeztetest kdvet6 - 8 napon belul az 6rintett nyilvanoss6g szemeta.

A nvikanossao tai6koztatesa 6s a v6lem6nvek. 6szrev6telek meqismer6se 6rdek6ben az e\eras

soren a hat6sag megismetelt kozmeghallgatAst tart.
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A k6zmeqhalloates ideie 6s helve:

2016. mercius 24. (csiititrtitk) 14s6rai kezdettel

Baranya Megyei Korm6nyhivatal diszterme

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

A dokument^ci' az arintett jegyzai hivatalokban, valamint a Kormenyhivatal (Pecs, PapnAvebe utca 13.)

hivatalos helysegeben ugyfelszoqehti iddben (: H.: 8.30 - 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 - 12.00 6s 13.00 -
16.00, Csj-, P.: 8.30 - 12.00) tekintheto meg.

A tervezeft beruhezessal, az engedelyezesi dokumen6ci6val kapcsolatos Aszrevetebket 6s kerdeseket

newel e etva a fenti hivatalokhoz lehet benytjtani.

A k6zmeqhallqat6sr6l ieqvz6k6nw k6szail. A iegyz6konyvet a Kormenyhivatal elektronikus Uton

kozzeteszi.

A konkret a.iqvben a K6rnvezetv6delmi Hat6saq lehets6qes diint6sei:

a) a kerelmet elutasitja,

b) kiadja a tevekenys6g v6gzesehez szukseges kornyezetv6delmi enged6lyt.

A Kormanyhivatal a kozlemenyt 2016. februar 19. napjan a 7621 Pecs, Papnovelde 13-15. szem alatti

hivatali hirdet6teblejen, valamint a honlapjan (hftp://www. kormanyhivatal. hu/hu/baranya) tette kdzz6.


