D6l-dun6ntfl i Kornyezetv6delmi,
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KOZLEMENY
el6zetes

Az

iiw

t:irsva:

konzultici6 megindu16s616l

,,D6li Aramlat" Magyarorszdg Zrt., Del|. Aramlat givvezetek
megval6sitris6nak el6zetes konzult6ci6ja

Az iisy iktat6 sz{ma:

688112012.

A konzultr{ciri meeinditfsdnak

napia:

2012. julius 26.

Az eljdris megindit6srit kcivet6 napt6l sz6mitott

Az iiwint6z6si hat6rid6:

45 nap.

A felel6s iisyint6z6 neve 6s el6rhet6s6se: Bicz6 Zsolt
telefon: 721567 -100

A tervezett l6tesitm6nv. tev6kenys6q riivid ismertct6se:

A D6li A.ramlat ginvezellk a Krasznodari teriileten l6vri Beregovaja kompresszoriillom5st6l
indul. A Fekete-tengeren rit jut el Bulg6ri6ba, Viirna kdrny6k6re. A vezet6k a tervek szerint
mintegy 900 kilom6teres szakaszon halad a tengerfen6ken. Viim6t6l szriraz{iild<in megy tovabb
a D6li Aramlat, egyik 6ga Ddl-Olaszorsziig fel6, m6sik riga Kciz6p-Eur6pa irdnydba.
Magyarorsz6gon ez ut6bbi rig halad keresztiil, 6s sz6llit grizt Szlov6nia feld. A tervek szerint a
vezet6krendszer 6vi mintegy 32,5 millirird kdbmdter gfut szitllit Oroszorsziigb6l Eur6pa
irany:iba.

A magyarorsziigi

szakasz megval6sitdsra vrirhat6an szerint 2013. december

- 2017. november

kdz<itt keriil sor.

Nyomvonal

A

gazvezet5k magyarorsz6gi indul6pontja a szerb-magyar orsz6ghat6ron, szerb oldalon BackiBreg, a magyar oldalon Hercegsz6nt6 telepiil6s t6rs6gdben helyezkedik el.

A

nyomvonal a Dunrintril d6li rdsz6n, a Mecsek hegys6gt6l d6lre 6s nyugatra rdszben sik,
rdszben dombvid6ken halad. A nyomvonal Brita - P6cs Szigetvrir - Nagyat6d - Csurgo Letenye vonal mentdn, a 229+000 szelv6ny kdzel6ben, Tornyiszentmikl6s t6rs6g6ben 6ri el a
magyar-szlov6n orszighat6rt.
V6fasz6ban iktat6szamunkal, valamint KIJJ 6s a2 elj't^sban ainteft telephelyenek KTJ szemdt megadni sziveskedj6k!

Fel0gyel6s6gkozpontja M6r6kdzponr

u 13 H-7602, Pf. 412 Pecs, Szentl6inci u 4/1 H 7615
Tel:+36(72)567-100Fax:+36(72)567-103 Tel.r +36 (72) 567-230, F ax: +36
P6cs, Papndvelde

.

T6j€kozlato: www ddkvf.hu
E-mail: deldunantuli@zoldhatosag hu
Ugyf6lszo galati id6 munkanapokon 9 - 12 6dig
Zoldsz6m: 06-80/40-1 1-1 1

(72J 567 -2O I
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Hatiir m6r<i6llom6s
Szakaszol6 6llomrisok (ritlagosan 25-35 km-enk6nt)

A Feliigyel<isdg illetdkess6gi teriilet6n:
- Egerdg (67 km szelv6ny)
- Szentl6rinc (67 km szelv6ny)
- Nagyat6d (157 km szelv6ny)

.
.

Elv6teli 6llom6sok (B6ta tdrs6g6ben)
Kompresszor 6llom6s (Szigetvrir t6rs6gben, 80 MW kapacitissal)

A tervezett tevdkenys 6 g kdnetlen hotdsteriiletdnek vilelmeze tt hatrirai :

A tervezett tev6kenys6g az al6bbi teleptil6sek kdzig zgathsi teriiletet 6rinti:

Hercegsz6nt6

z6k

D6vod
Mohrics - Sarh6t
Dunafalva

Bics6rd
Szabadszentkiriily

Dunaszekcs6

Szentl6rinc
Kacs6ta
Szentddnes
R6zsafa
Nagypeterd
Botykapeterd
Szigetv6r
Becefa
Csert6
Basal
Patapoklosi
Somogyap5ti
Somogyhatvan
Patosfa
Lad

Bdta
Somberek
Palotabozsok
Szeb6ny

Szrir
Himesh6za
Geresdlak

Mariaa
K6kesd
Erzs6bet
Szell5

Kritoly
Berkesd
Ellend
H6ssrigy
Magyarsarl6s
Szemely

Egeriq
Koz6rmisleny
P6csudvard
P6cs

Kdk6ny
Gy6d
Keresztespuszta (Gdrcsdny)

Aranyosgad6ny

Kir{lyegyhi'za

K6ktt
Rinyabeseny6
L6bod
Nagyat6d
Bolh6s
Szenta
Csurg6
Csurg6nagymarton
Ponog
Somogybiikkdsd

dokumentdci6ba, illetve az ljgy egydb irataiba a D6l-dunrintuli
Kdmyezetvddelmi, Term6szetvddelmi 6s Viziigyi Feliigyel6s€g iigyf6lszolgrilatan
iigyf6lfogad6si id6ben betekinthetnek

Az

A

6rintettek

a

a

kdrnyezeti hatiisvizsg6lati 6s az egys6ges kdmyezethasm6lati
enged6lyez6si eljar6sr6l sz6l6 31412005. (XII. 25.) Kormiinyrendelet (a tov6bbiakban: KR.)
5/B. $ (3) bekezd6se alapj6n a feliigyelds6g az aldbbiak szerint zlrja le a konzultfci6t:
- ha az el6zetes konzultAci6 sor6n a tev6kenys6g egys6ges kdmyezethaszn6lati
enged6lyezds6t kiz6r6 ok mertil fel, v6lemdny6ben ennek t6ny6t rdgziti, 6s erre felhivja a

konkr6t iievben

kdmyezethaszn6l6 fi gyelm6t.

-

amennyiben kizir6 ok nem meriil fel, v6lemdnl't ad a R. 6. szam melldklet
figyelembev6tel6vel a kdmyezeti hat6stanulmriny irAnti kerelem tartalmi ktivetelm6nyeir<il

A feliigyel6s6g a @

megkiildi a k6zlem6nyt 6s a
konzultaci6s k6relmet a tevdkenysdg telepit6si helye szerinti telepiilds jegyz6j6nek, aki
haladdktalanul, de legk6sribb iit napon beliil gondoskodik a k6zlemdny kdzteriileten, 6s a
helyben szok6sos egy6b m6don tdrtdn6 kdzhin6 tdtel6rol.

A feliievel6s6e felhivia az iisvben 6rintettek fiqvelmdt. hogy a telepit6s helydvel kapcsolatos
kizilr6 okokra, a kdmyezeti hat6stanulmiiny, valamint az egys€ges k6myezethaszn6lati

enged6lyez6sidokument6ci6tartalmrfuavonatkoz6ana@
huszonegv napon beliil kiizvetleniil

A

feliigyel6s6g

fuuv.ddkytbd

a feliieyel6s6ehez 6szrev6telt lehet tenni.

a kiizlem6nl 2012. augusztus 8. a
teszi kiizz6.

hivatal6ban, valamint

a

honlapjrin

