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Jogi elıadó: dr. Kulcsár Zsanett
Mőszaki elıadó: Erhardt Ildikó

Értesítés eljárás megindításáról

Fıosztályunkon a Déli Áramlat Magyarország Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) kérelmére 2015.
december 18-án eljárás indult a Déli Áramlat gázvezeték környezeti hatásvizsgálata vonatkozásában.
A benyújtott dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 611/A. §-aiban rögzítettek alapján, a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy haladéktalanul, de
legkésıbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben
szokásos egyéb módon minimum 30 napra történı közhírré tételérıl. A közlemény a Fıosztály
hirdetıtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is közszemlére kerül.
A közzététel idıpontja a Fıosztály honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történı megjelenés napja:
2015. december 23.
A
kérelem
és
mellékleteinek
elérési
helye:
Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei.

http:\

\

nydtktvf.zoldhatosag.hu/e-

Kapja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal - 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.
Surdi Közös Önkormányzati Hivatal – 8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2.
Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal - 8878 Lovászi, Kútfej u. 112.
Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal - Tótszerdahelyi 8878 Lovászi, Kútfej u. 112.
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal - 8868 Letenye, Kossuth u. 10.
Semjénházai Közös Önkormányzati Hivatal - 8862 Semjénháza, Kossuth u. 3.
Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal – 8887 Bázakerettye, Fı utca 4.

Szombathely, 2015. december
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
fıosztályvezetı - helyettes
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

2

KÖZLEMÉNY
Déli Áramlat gázvezeték környezeti hatásvizsgálatának megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Fıosztályunkon a Déli
Áramlat Magyarország Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) kérelmére 2015. december 18-án eljárás
indult a Déli Áramlat gázvezeték környezeti hatásvizsgálata vonatkozásában.
A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 6-11/A. §-aiban foglaltak figyelembe vételével környezeti
hatásvizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıosztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.
Jelen közlemény közzétételének idıpontja a közleménynek a Fıosztály hirdetıtábláján, illetve honlapján
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történı megjelenésének napja: 2015. december 23.
Kérelem és mellékleteinek elérési helye:
www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei
A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a fenti üggyel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgya: Déli Áramlat gázvezeték környezeti hatásvizsgálati eljárása
Az ügy iktatási száma: VAV/KTF/5429-2/2015
A kérelmezı ügyfél neve: Déli Áramlat Magyarország Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Az eljárás megindításának napja: 2015. december 18.
Az ügyintézési határidı: 42 nap
Az ügyintézı: dr. Monostori Veronika, Erhardt Ildikó
Az ügyintézési határidıbe nem számító idıtartamok
a. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének idıtartama
b. a jogsegélyeljárás idıtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történı
beszerzéséhez szükséges idı
c. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedı idı
d. a szakhatóság eljárásának idıtartama
e. az eljárás felfüggesztésének idıtartama
f. a bizonyítékok ismertetésének idıtartama
g. a hatóság mőködését legalább egy teljes napra ellehetetlenítı üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény idıtartama
h. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idı
i. szakértıi vélemény elkészítésének idıtartama
j. a hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedı idıtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
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kézbesítési ügygondnok útján történı közlés idıtartama

Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályának illetékességi
területén Zala megyét érintıen 49,522 (49,586) km hosszú szakaszon 15 települést érintve gázvezeték
építését tervezik. Jelen hatástanulmány közvetlen elızményeként elızetes konzultációs eljárás
lefolytatására került sor a környezetvédelmi hatóságnál. Az elızetes konzultáció keretében 23661/2/2013./I. számon adott vélemény alapján Zala megye területét érintı szakasz esetében kizáró ok nem
került megállapításra.
A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték környezeti hatásvizsgálati eljárása a Déli Áramlat földgázszállítóvezeték kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerő mőködtetéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérıl szóló 297/2012. (X.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházássá minısíti.
A Korm. rendelet 1. melléklet 41. pontja alapján a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat
köteles.

Vélelmezett hatásterület
A tervezett gázvezeték magyarországi teljes hossza 245,522 (254,586) km. A gázvezeték 5 megyét
érintve (Bács-Kiskun, Tolna, Baranya, Somogy, Zala), 76 település területén halad keresztül. A Vas
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályának illetékességi területe a
Zala megyét érintı 49,522 (49,586) km hosszú szakasz, ahol 15 település (Nemespátró, Surd, Belezna,
Fityeház, Murakeresztúr, Molnári, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Letenye, Murarátka, Muraszemenye,
Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Dobri, Tornyiszentmiklós) közigazgatási területe érintett.
Az építendı gázvezeték által érintett szántó nagysága 42923 m hosszon 44,1 m széles építési sávval
számolva 189,29 ha, míg az érintett erdıterületek nagysága 6950 m hosszon 20,6 m széles építési
sávval számolva 14,32 ha.
A gázvezeték nyomvonalának környezetében 5-5 méteres biztonsági övezetet létesítenek. A
ténylegesen érintett ingatlanok és területnagyság a késıbbi tervfázisban a kiviteli tervek alapján készülı
vezetékjog és szolgalmi jog bejegyzési változási vázrajzok szerint adható meg.

Az ügy irataiba való betekintés rendje
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Fıosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti
település jegyzıjénél lehet betekinteni.
Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a
nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási idıben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás
bármely szakaszában – betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében
másolatot kérhet.
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A Fıosztály ügyfélfogadási ideje és helye:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. em. 217. szoba
Ügyfélfogadási rend:
 Hétfı: 8:30 – 12:00
 Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
 Péntek: 8:30 – 12:00
A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzınél lehet részletes felvilágosítást
kapni.
A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon,
személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon
tart kapcsolatot az ügyféllel.
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatos összefüggések:
Megállapításra került, hogy az országhatárt keresztezı gázvezeték szerepel az országhatáron átterjedı
környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban aláírt és a 148/1999. (X. 13.)
Kormányrendelettel kihirdetett egyezmény - továbbiakban Egyezmény – I. függelékének 8. pontjában.
Az Espooi egyezmény szerint az elızetes konzultációs eljárás során a gázvezeték magyarországi
szakaszáról Szlovénia részére értesítés került megküldésre. Szlovénia 35409-8/2012/3. számú
válaszlevelében jelezte, hogy részt kíván venni a tervezett beruházás Espooi egyezmény szerinti
eljárásában.
Az eljárás eredményeként meghozható döntések
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak
– a környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:
a) elı kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére,
csökkentésére és - ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak, továbbá szükség szerint az 5. § (2)
bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat;
b) elıírhatók:
ba) rendszeres környezetvédelmi és természetvédelmi ellenırzés, ideértve mérı-, megfigyelı-,
ellenırzı rendszer kialakítása,
bb) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is,
bc) a környezetvédelmi engedély megadását követı, a környezethasználat megkezdéséhez
esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítendı és a környezeti
hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek,
bd) a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának feltételei, ideértve a szüneteltetés vagy
felhagyás megkezdése elıtt végzendı vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy
felhagyásnak jelentıs környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában
ez kielégítı pontossággal még nem jelezhetı elıre.
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(5) A környezetvédelmi hatóság a határozatában dönt a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe
tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.
A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerő mőködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentıségő üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérıl szóló 297/2012. (X.25.) Korm.
rendelet 3 § (1) bekezdése alapján az eljárás során hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

Szombathely, 2015. december

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály

