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kornyezetvédelmi hatÓsági el.járás megindulásárÓl

Déli ÁÍamlat gázvezelék létesítésénekegységes

Az ügv tárqva:

kÖrnyezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárása

Az iiov iktató száma:

174t2016.

Az eliárás meqinditásának napia:

2015. december

Az üovintézési határidő:

Az

21

.

eljárás megindítását

koveto

na

ptól

szám ított 3 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgá|tatáS á|talános szabályairóI szÓlo 2004. éVi cXL' törvény (a
továbbiakban: Ket.) 33. $ (3) bekezdése értelmébenaz tjqvintézési határidőbe nem számít be:

.
.
.

a hatásköri Vagy illetékességiVita egyezietésének, az eljárÓ hatÓság kijelÖlósének idotartama,
a jogsegélyeljárás idŐtartama, továbbá a Ket' 36' s (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásbÓl
történő beszerzéséhezszÜkséges idő,

a hiánypÓtlásra, illetve a tényállás tisztázásához szclkséges adatok közlésére irányu|ó felhívástól az
annak teljesítéséigterjedő idó'

.

a szakhatÓság

.

az eljárás felfüggesztésének időtartama'

. a

Ket. 70.

eljárásának idltartama'

s

(1) bekezdésében szabáIyozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az

t]gyféllel)

időtartama,

.
.

a hatóság ml]kÖdését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő uzemzavaí vagy más elhárÍthatatlan
esemény idotartama'
a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához sztjkséges ido,

. a

kérelmezó ügyíelet

az eljárásl

kÖltség elő|egezésére kÓtelező dÖntés közlésére irányulÓ

intézkedéstől az annak teljesítéséigterjedő ido'

.

a szakértoi Vélemény elkészítésénekldőtartama'

E
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.

a

idótartam' Valamint

a

a döntés

postára adáSának napjától annak kézbesítéséigterjedő
hirdetményi' továbbá a kézbesítésimeghataImazott és kézbesÍtési

hatÓsági megkeresés Vagy

a

ügygondnok útján torténÓ kÖz|és időtartama'

Az üqVintéző neVe és elérhetőséqe:
Biczó

Zsolt

e-mail:

kornvezetvedelem@baranva.oov.

teleÍon:

72t567-143

hu

A tervezett tevékenVségrövid ismertetése:
A tervezett ievékenység a kÓrnyezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
pontja és 7.
eljárásrÓl szÓlő 314t2OO5. (Xll. 25') Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. s 3. bekezdés a)
40 km
számú mettéklet 41 ' pontja [,,Gáz-, kőotaj Vagy vegyíanyag-szállító Vezeték 800 mm átmérŐtől és
hossztÓl,'] alapján a gázvezeték megvalisítása a jogszabáty erejénéIfogva kÓrnyezetÍ hatásvÍzsgálat
kÓteles'''

a kÍasznodari terÚleten léVo Beregovaja kompresszorállomástol indul' A
Fekete_tengeÍen át jut el Bulgáriába' Várna kÖrnyékére' A Vezeték a tervek szerint mintegy 900

A Déli Áramlat

gázvezeték

kilométeres szakaszon halad a tengerfenéken. VárnátÓl szárazfÓldÖn megy tovább a Déll Áramlat, egylk
ága Dél-olaszország fe|é, másik ága Közép-Európa irányába' l\4agyaÍországon ez utÓbbl ág halad
keresztüI' és szállít gázt Szlovénia felé' A tervek szerint a Vezetékrendszer éVi mintegy 32'5 milliárd
kÖbméter gázt szállít oroszországbÓl

Európa irányába.

Nyomvonal:

A gázvezeték magyarországi indulópontja a szerb-magyar országhatáron, szerb oldalon Backi-Breg, a
magyar oIdalon Hercegszántó telepÚlés térségébenhelyezkedik el.

A tervezett gázvezeték magyarországi teljes hossza: 245,522 (245,586) km' A gázvezeték 5 megyét
érintve (Bács'Kiskun, Tolna, Baranya, Somogy' zala), 74 telepÚ]és területén halad keresztül' A
gázvezeték a Kormányhivatal illetékességi területét 29+5oo - 32+700, és 33+100 - 196+000 kozÖtti
szakaszokban érinti'
A gázvezeték cso álméroje 12o}t14oo mm' a száIlított gáz nyomása 100 bar. Csómélység jellemzoen
méter. A csovezeték a Duna Valamlnt a Szentai erdó alatt irányított fÚrással kerül fektetésre.
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A kÖrnyezet_ és természetvédelmi hatáskÖrben eljáró Baíanya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) iltetékességi terÜletét érintó létesítmények:

.

SzakaszolÓ állomások (átlagosan 25-35 km-enként)
Ellend (083/17 hrsz.) 64+050 km sz
Görcsöny

(060 hrsz') 85+650 km sz.

RÓzsafa (061/20 hrsz') 104+200 km sz.

Nagyatád (039/19 és 039/20hrsz') 164+200 km sz.

CsurgÓ (068/1 hrsz') 188+700 km sz'

.

KompresszoÍ ál]omás
Lad (056/16 és 056/17 hrsz.) 135+850 km sz. Kapacitás: 80 MW

A tervezett tevékenvséqqel éríntetett települések:

A

tervezett létesítménySárhát (Mohács), Dunaszekcső' somberek, Pa|otabozsok, Szebény, szŰr,
Hímesháza' Geresdlak, Maráza' Kékesd, Szelló, Kátoly, Berkesd, Ellend, Magyarsarlós, Lothárd'

Szemely, Kozármisleny, Pécsudvard, Pogány, Kökény, Keszü' GyÓd' Regenye'

GörcsÖny'

Aranyosgadány' ZÓk, Bicsérd, szabadszentkirály' Királyegyháza' KacsÓta, Bolhás, Lad' szenta,
BeÍzence' csurgÓ, csurgÓnagymarton, Valamint Porrog teIepülések közigazgatási területét érinti'
Terület iqénybevétel
SzántÓ (130'690 m hosszon 44,1 m széles építésisáWal számolva) 576'34 ha.
ErdŐterületek (27.638 m hosszon 20,6 m szé|es építésisáVval számolva) 56'93 ha.
Tekintettel arra, hogy tárgyi beruházásnak országhatáron átterjedo hatásai nincsenek' ezért nemzetkozi
környezetvédelmi hatásVizsgálati eljárás nincsen Íolyamatban.

Az

érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Kormányhivatal
Ügyfélszolgálatán ugyfélfogadási időben' illetve a tevékenység telepítésihelye szerinti telepijlés

jegyzójénél _ elektronikus formában _ betekinthetnek. A betekintés mÓdjárÓl

a Kormányhivatal vagy a

jégyZónél lehet résZletes felVilágosÍtást kapni'

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus Úton is közzétette. Az

e|ektronikus Úton

kÖzzétett kérelem és mellékleteinek elérésihelye:

http://oracle.barko.hu/kofo/1 5079.2ip

A

Kormányhivatal a közleménv közzétételével eqvideiíÍleq megkÜldi a közleményt' a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítéSl helye szerinti telepüIés jegyzójének' aki haladéktalanul, de
legkésobb öt napon belül gondoskodik a kÖzlemény kozterületen, és a helyben szokásos egyéb mÓdon

tÓrténő közh írrétételérol'

A

Kormánvhivatal táiékoztatia az Üqvben érintetteket. hogy

a

Kormányhivatal

az eljárás

során

keletkezett szakhatÓsági á||ásfogla|ásokba és a szakértői Véleményekbe, továbbá a hiánypÓtlásul készült

dokumentációba Való betekintést lehetovó teszi a benyÚjtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat kÖVeto
- egyeztetés esetén aZ egyeztetést kÖVető - 8 napon be|ül az érintett nyilvánosság számára'

A nvilvánossáq táiékoztatása és a véleménvek. észrevételekmeoismerése érdekében az
során a hatÓSág kÖzmegha||gatást tart.

e|iáÍás
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A közmeqhallqatás

idéie és helve:

2016' február'l6. (kedd) 14@órai kezdettel

Baranya Megyei Kormányhivatal díszterme
(7623 Pécs' József A. u. 10.)

A dokumentáció az érinteft jegyzŐi hivatalokban, Valamint a Kormányhivatal (PéCs, Papnovelde utca 13.)
hivatalos helységében ügyfélszotgátati időben (: H': 8'30
- 12.0o' K.: -, Sz': 8.30 _ 12'00 és 13.O0 16.00, Cs.:-, P': 8.30

-

12.00) tekinthetŐ meg'

A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentáCióVat kapcsolatos észrevéteteket és kérdéseket
néWel ellátva a fenti hivatalokhoz lehet benyÚjtaní.

A

közmeqhallqatásról

ieqvzőkönvv

kÖzzéteszi.

készül' A jegyzŐkÖnyvet

a

Kormányhjvatal e|ektronikus úton

a)

a kérelmet elutasítja'

b)

kiadja a tevékenységVégzéséhezSzükséges kornyezetvédelmi engedélyt'

A Kormányhivatal a kozleményt 2o16. január 13. napján a 7621 Pécs' PapnÖVe|de 13-15' szám

hivataIi hjrdetőtábláján' Valamjnt a honlapján (http://WWw' kormanyh iVatal. hu/hu/baranya)
tetté közzé'

alatti

