BARANYAMEGYEI
KoRMÁNYHlVATÁL
KozLEMÉNY
kÖrnyezetvédelmi hatósági eljárás megindulásárÓl

Déli Áramlat gázvezeték létesÍtésénekegységes

Az iiqv tárqva:

kÖÍnyezeti hatásVizsgálati engedélyezési eljáráSa

Az Üqv iktató száma:

174t2016.

Az eliárás meqindításának napia:

2015. december 21.

Az üqvintézési határidő:

Az

eljárás megindítását

naptól

kÓVeto

számított 3 hÓnap

A kÖzigazgatási hatÓsági eljárás és szolgá|tatás általános szabályairÓl szÓló 2004. éVi CXL' törvény

(a

továbbiakban: Ket') 33. s (3) bekezdése értelmében az Üovintózési határidobe nem számít bé:

.

a hatáskörj Vagy illetékességiVita egyeztetésének' az el]árő hatÓság kijelölésének idótartama'

.

a jogsegé]yeljárás idótartama' továbbá a Kei' 36' s (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásbÓl
tÖrténŐ beszerzéséhez szÜkséges idő,

.

a hiánypÓtlásra'

illetve a tényállás tisztázásához sztikséges adatok kozlésére irányuló felhÍVástÓl az

annak telJesítésélgterjedo ido'

.

a szakhatÓság

.

az eljárás felfijggesztésének időtartama,

' a

Ket' 70.

eljárásának időtartama,

s

(1) bekezdésében szabályozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az

ÜgyÍéllel)

idotartama,

.
.

a hatÓság mŰködését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő Územzavar Vagy más elhárithatatlan
esemény idotartama'
a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges ido,

. a

kérelmező ügyfelet

az

eljárási kö|tség előlegezésére kötelezó dontés kÖzléSéreirányulÓ

intézkedéstől az annak teljesítéséigterjedo idő'

.

a szakértői Vélemény elkészítésénekidőtartama,

t
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.

a

hatÓsági megkeresés Vagy a dÖntés postára adásának napjátÓl annak kézbesítéséigterjedő
idÓtartam' Valamint a hirdetményi' továbbá a kézbesítésimeghatalmazott éS a kézbesítésj
ügygondnok Út]án tÖrténő kÖz|és időtartama.

Az iiqvintéző neve és elérhetőséqe:
BiczÓ

Zsolt

e-mail:

kornVezetvedelem@baranVa.qov.

telefon:

721567-143

hu

A tervezett tevékenVséq rövid ismeÉetése:
A tervezett tevékenységa kÖrnyezeti hatáSvizsgá|ati és az egységeS kÖrnyezethasználati engedé|yezési
eljárásról szőlÓ 31412005. (Xll' 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R') 1' s 3' bekezdés a) ponÜa és 7'
számÚ melléklet 41' pontja [,Gáz-' koolaj Vagy Vegyianyag-száttÍtÓ Vezeték 800 mm átmérotÓl és 40 km
hossztÓl''] alapján

a gázvezeték megvalÓsítása a jogszabáty erejénétfogva kornyezeti hatásvizsgáIat

kÓtetes."

A Déli ÁramIat gázvezelék a krasznodari terÜ|eten JéVo Beregovaja kompresszorállomástÓ] indu1. A
Fekete{engeren át jut el Bulgáriába' Várna kÖrnyékére' A Vezeték a tervek szerint mintegy 90o
kilométeres szakaszon halad á tengerfenéken' VárnátÓl szárazÍÖJdÖn megy tovább a Déli Áramlat. egyik

ága Dél-olaszország feló' másik ága KÖZép-EurÓpa irányába' Magyarországon ez utÓbbi ág halad
keresztül, és szállít gázt Szlovénia felé. A tervek szerint a Vezetékrendszer éVi mlntegy 32,5 milliárd
kÖbméter gázt sZállít oroszországbÓl

EurÓpa irányába'

Nyomvonal:

A gázvezeték magyarországi indulÓpontja a szerb_magyar országhatáron' szerb oldalon Backi-Breg'
magyar o]dalon HercegszántÓ

település térSégébenhelyezkedik el.

a

A tervezett gázvezeték magyarországi teljes hossza: 245'586 km. A gázvezeték 5 megyét érintve (BácsKiskun' To1na' Baranya' Somogy, Zala), 74 telepÜlés terÜletén halad kereSztü|. A gázvezeték a
Kormányhivatal illetékességi terÜ|etét 29+500 - 32+7oa és 33+1oo
196+000 kÖzötti szakaszokban,

Összesen mintegy'í66 kilométer szakaszhosszon érinti'

'

-

A gázvezeték csóátméróje 1200l14OO mm' a szállított gáz nyomása 1OO bar. Csőmélység jellemzoen
1'2
méter. A csóVezeték a Duna Valamjnt a Szentai erdő alatt a _ természetvédelmi érdekeket
szem
tartva

-

elott

irányított fÚrással kerü| fektetéSre. A gázvezeték Tornyiszentm jklÓs térségébenéri
e| a magyarszlovén országhatárt. Az építésidŐtartama mintegy 1'5 éV.
,4 kÖrnyezet- és természetvédelmi hatáskÖrben e|járó Baranya Megyei Kormányhivatal
(a továbbiakban:
Kormányhivatal) illetékességiterL]letót érintő létesítmények:

.

Szakaszo|ó 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.) 104f200 km sz'

Nagyatád (039/1 9 és 039/20hrsz') 164+200 km sz.
csurgÓ (068/1 hrsz.) 188+700 km sz'

.

Kompresszor állomás
Lad (056/16 és 056/17 hrsz.) 135+850 km sz' Kapacítás: 1oo MW

A tervezett tevékenvséqqel érintetett települések:

A

tervezett létesítménySárhát (lvlohács), Dunaszekcső' Somberek' Palotabozsok, szebény, szűr,
Himesháza' Geresdlak, l\4aráza, Kékesd' Szellő, Kátoly, Berkesd' Ellend, Magyarsarlós' Lothárd'

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

GÖrcsÖny,

Aranyosgadány, Zók' Bicsérd, szabadszentkirály, Kirá|yegyháza, KacsÓta, Nagypeterd, RÓzsafa'
Botykapeterd, szigetvár, csertŐ' Basal' Patapoklosi, TÓtszentgyörgy, Merenye' Patosfa, Lad, Kőkút'
Rinyabesenyo, Lábod' Gorgeteg' Nagyatád' somogyszob' Bolhás' szenta, Berzence' csurgÓ,
csurgónagymarton, Valamint Porrog teIepülések közigazgatási terü|etét érinti'
Terület ioénVbevétel
SzántÓ (130'690 m hosszon 44,1 m széles építésisáWal számolva) 576,34 ha.
Erdőteruletek (27'638 m hosszon 20,6 m széles építésisávval számo|va) 56,93 ha'
Tekintettel arra, hogy tárgyi beruházásnak országhatáron átterjedŐ hatásaj nincsenek, ezért nemzetkozi
kÖrnyezetvédeImi hatásvizsgálati eljárás nincsen folyamatban.

Az

érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Kormányhivatal
Ügyfélszolgálatán Ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység teIepítési helye szerinti telept]tés

jegyzójénél - eIektronikus formában - betekinthetnek. A betekintés mÓd.járÓl a Kormányhivatal Vagy a
jegyzőnél lehet részIetes felVilágosítást kapni.

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

Úton

kozzétett kérelem és mellékleteinek elérésiheIye:

http://oracle.barko.hu/kofo/í 5079.zip

A

Kormányhivatal

a közleménv közzétételéVel eqvideiűleo

megküldi a kozleményt' a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítésihelye szerinti telepÜlés jegyzójének' aki haladéktalanul' de
legkésőbb öt napon belÚl gondoskodik a közlemény kozterületen' és a helyben szokásos egyéb mÓdon

történő kozh írÍététe|éról'

A

Kormánvhivatal táiékoztatia az üqvben érintetteket. hogy

a

Kormányhivatal

az eljárás

során

keIetkezett szakhatÓsági á|lásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe' továbbá a hiánypÓtlásUl készt]|t
dokumentációba ValÓ betekintést lehetové teszi a benyÚjtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat kÖVeto

-

egyeztetés esetén az egyeztetést kovető _ 8 napon belÚl az érintett nyilvánosság számára.

A nvilvánossáq táiékoztatása és a véleménvek. észrevételekmeqismerése érdekében az e|jáás
során a hatÓság megismételt kÖzmeghalIgaiást tart.

4

A közmeqhallqatás

ideie és helve:

2016. március 24' (csütörtök)

14@

órai kezdettel

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

A dokumentáCÍÓ az érinteftjegyzői hivatalokban' valamint a KormányhÍvatal (Pécs, Papnovelde utca 13')
_ 12.00, K': -, Sz': 8'30 - 12'00 és 13'00 hivatalos helységében ÍjgyféIszolgáIati időben (: H': 8.30
16'00' Cs' -, P.: 8.30 _ 12'00) tekinthetŐ meg'

A

tervezett beruházással' az engedétyezési dokumentáciÓVal
néWel ellátva a fentÍ híVatalokhoz lehet benyújtani'

A

közmeqhallqatásról

kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket

ieqvzőkönw készül' A jegyzokönyvet a Kormányhivatal elektÍonikus

Úton

közzéteszi'

a)

a kérelmet elutasítja,

b)

kiadja a tevékenységvégzéséhezsZükséges kÓrnyezefuédelmi engedélyt'

A Kormányhivatal a kÓzleményt 2o16. február 19. napián a 7621 Pécs' PapnÓVelde 13-15' szám alatti
hlvatali hirdetotábláJán' VaIamint a honlapján (http://www' kormanyhivatal' h u/hu/baranya) tette közzé'

