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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  TDE ITS Kft. által Lakocsa mezőfejlesztés, HHE-Lakocsa főgyűjtő létesítése és 

üzemeltetése összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása 

 

 

Az ügy iktatószáma:   4587/2018. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. december 1. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításának napjától számított 130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Emesz Tibor e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-159 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

A kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú 

mellékletének 7. pontja [„Kőolaj-, földgázkitermelés 500 t/nap kitermelésétől kőolaj esetében”] alapján 

környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá a R. 2. számú mellékletének 13.2. pontja [„Kőolaj-kitermelés 

éves átlagban 500 t/nap kitermeléstől”] alapján egységes környezethasználati engedély birtokában 

végezhető. 

 

A fentiek, valamint a R. 1. § (3)-(4) bekezdései alapján, ha a Környezethasználó összevont eljárás 

lefolytatását kéri, egységes környezethasználati engedély szükséges. Ha a Környezethasználó nem kéri 

összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes 

környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. 

A Környezethasználó tárgyi eljárás során kérte összevont eljárás lefolytatását a Pécsi Járási Hivataltól. 

 

mailto:kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
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A Környezethasználó neve, székhelye: 

TDE ITS Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 46.  

A tevékenység célja: 

A Lakocsa mezőfejlesztés szénhidrogén kútjainak termelvényei gyűjtősorokra és ideiglenes 

gyűjtőállomásra kerülnek kezelés céljából, ahonnan jelenleg még tartálykocsikkal szállítják el a kőolajat, 

mivel eddig nem volt még olyan technológia, ami összekapcsolja ezeket az elemeket. A Lakocsa 

mezőfejlesztés keretében a megvalósult és kialakítandó szénhidrogén kutak, gyűjtősorok, gyűjtőállomás 

és az ezeket összekötő vezetékek, mint kútcsoportonkénti, különálló egységek a HHE-Lakocsa Főgyűjtő 

állomás kialakításával kapcsolódnak majd össze.  

A fejlesztés első ütemében kialakítják a HHE-3 gyűjtőállomást, mely már korábban engedélyezésre 

került. A fejlesztés második ütemében pedig lehetővé válik a Lakocsa mezőfejlesztés eddig különálló 

elemeinek az összekapcsolása a HHE-Lakocsa Főgyűjtő létesítésével és üzemeltetésével, mely a 

megnövelt kapacitása révén képes lesz fogadni az újabb kutak termelésbe állításával megnövekedő 

szénhidrogén termelvényt. 

A Lakocsa mezőfejlesztés eddig engedélyezett elemei (kutak, gyűjtősorok, vezetékek) tehát 

változatlanok maradnak. Ezek előzetes vizsgálata kútcsoportonként, külön-külön már megtörtént, 

hatásukat jelen dokumentációban is vizsgálták. 

Mivel érdemi, új beruházás tulajdonképpen a HHE-Lakocsa Főgyűjtő létesítésével fog megvalósulni, 

ezért jelen dokumentáció során részletesebben a Főgyűjtő kialakítását és üzemeltetését, valamint ezek 

környezeti hatásait vizsgálták. 

Mivel a térségben tervezett újabb szénhidrogén kutak termelésbe állítását és összekapcsolását követően 

a HHE-Lakocsa Főgyűjtő által fogadott kőolaj mennyisége éves átlagban meg fogja haladni az 500 t/nap 

mennyiséget - a R. 1. mellékletének 7. pontjában és 2. mellékletének 13.2 pontjának megfelelően, - ezért 

a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé 

tartozik.  

A tervezett tevékenység jellemzői: 

A Lakocsa Koncessziós Kft. – mint Bányavállalkozó – döntése alapján kiterjedt mezőfejlesztés indult el 

Lakocsa mezőfejlesztés megnevezéssel. 

A Lakocsa mezőfejlesztés keretében tervezett szénhidrogén kutak kútkörzeteinek nagysága: 

 A HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtősorhoz (jelenleg ideiglenes gyűjtőállomás) kapcsolódóan 

a fúráspontok helyszínén kialakítandó kútkörzet nagysága: kb. 30 m x 60 m. 

 A többi gyűjtősorhoz kapcsolódó kutak esetében a fúráspontok helyszínén 

kialakítandó kútkörzet nagysága ~ 0,5 ha területfoglalással jár (ebből a kútbeton ~ 15 m x 25 m 

nagyságú terület). 
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A gyűjtősorok kialakítása ~ 0,5 ha/gyűjtősor területfoglalással jár, a HHE-Lakocsa Főgyűjtő pedig a HHE-

K-3 gyűjtőállomás területén (kb. 500 m x 500 m) valósulna meg. 

A-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Mezőbeni vezetékek: 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-1B jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 98 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 tervezett HHE-Pettend-Ny-2A jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 862 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-2B jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 848 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-2E jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 888 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-3A jelű kút – a HHE-K-3 gyűjtőállomás között:  

~ 4037 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-4A jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 1322 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-7A jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 1449 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-8A jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 1831 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-9 jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~1559 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-11 jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 1154 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-12 jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 

~ 2500 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-Ny-13 jelű kút – a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás között: 
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~ 3520 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

Mérő- és mezőbeni szállító vezetékek: 

 a tervezett a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás és a HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~4506 m hosszú mérővezeték 

 a tervezett a HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtőállomás és a HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~4565 m hosszú mezőbeni szállító vezeték 

Összesen tehát ~ 10 053 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 

B-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Kútbekötő vezetékek: 

 a tervezett HHE-Pettend-K-4V jelű kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között:  

~899 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-K-7 jelű kút – tervezett HHE-Pettend-K-1 jelű kihelyezett gyűjtősor 

között: 

 ~1116 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-K-8A jelű kút – tervezett HHE-Pettend-K-1 jelű kihelyezett gyűjtősor 

között:  

~749 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomásúmezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-K-10 jelű kút – tervezett HHE-Pettend-K-1 jelű kihelyezett gyűjtősor 

között:  

~512 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-K-6Ajelű kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között:  

~1094 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Pettend-K-11 jelű kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

 ~1781 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték. 

A HHE-Pettend-K-9 jelű szénhidrogén kút körzetében kerül kialakításra a HHE-Pettend-K-1 

gyűjtősor. Összesen tehát ~ 4821 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 
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C-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Kútbekötő vezetékek: 

 a tervezett HHE-Bürüs-1 jelű szénhidrogén kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~4464 m hosszú, DN200 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Bürüs-2 jelű szénhidrogén kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~6867 m hosszú, DN200 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

Összesen tehát ~ 7212 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 

D-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Mezőbeni vezetékek: 

 a tervezett HHE-Nemeske-1 jelű szénhidrogén kút – tervezett HHE-Nemeske-2 jelű gyűjtősor 

között:  

~1039 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Nagydobsza-1 jelű szénhidrogén kút – tervezett HHE-Nemeske-2 jelű gyűjtősor 

között: 

 ~2231 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

Mérő és közös vezeték: 

 a tervezett HHE-Nemeske-2 jelű gyűjtősor – HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

 ~ 5307 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mérő vezeték 

 a tervezett HHE-Nemeske-2 jelű gyűjtősor – HHE-K-3 gyűjtőállomás között:  

~ 5307 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású közös vezeték 

Összesen tehát ~ 8094,66 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 

E-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Mezőbeni vezetékek: 

 a tervezett HHE-Kistamási-D-1 jelű kút – tervezett HHE-Kistamási-D-2 jelű gyűjtősor között: 

~732 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Kistamási-D-3 jelű kút – tervezett HHE-Kistamási-D-2 jelű gyűjtősor között: 

~741 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Kistamási-1 jelű kút – tervezett HHE-Kistamási-D-2 jelű gyűjtősor között: 
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 ~1038 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Molvány-1 jelű kút – HHE-K-3 gyűjtőállomás között:  

~1210 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

Mérő- és közös vezeték: 

 a tervezett HHE-Kistamási-D-2 jelű gyűjtősor – a HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~2292 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mérő vezeték 

 a tervezett HHE-Kistamási-D-2 jelű gyűjtősor – a HHE-K-3 gyűjtőállomás között: 

~2292 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású közös vezeték 

Összesen tehát ~ 5528,50 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 

F-kútcsoporthoz tartozó vezetékek 

Kútbekötő vezetékek: 

 a tervezett HHE-Hobol-1 jelű szénhidrogén kút – HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor között: 

~ 4093 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

 a tervezett HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kút – HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor között: 

~ 3916 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték 

Összesen tehát ~ 4874,90 m hosszú nyomvonalon kerülne sor vezeték építésére. 

A Lakocsa mezőfejlesztés keretében lemélyített és a közeljövőben termelésbe állítandó szénhidrogén 

kutak, gyűjtősorok és az ezeket összekötő vezetékek már korábbi eljárások során engedélyezésre 

kerültek. A meglévő engedélyek alapján a kiépítések egy része már elindult. 

A kútcsoport: A HHE-Pettend-Ny-1 gyűjtősorhoz (jelenleg ideiglenes gyűjtőállomáshoz) 

kapcsolódó kutak 

 1 HHE Pettend-Ny-1B jelű szénhidrogén kút 

 2 HHE-Pettend-Ny-2A jelű szénhidrogén kút 

 3 HHE-Pettend-Ny-2B jelű szénhidrogén kút 

 4 HHE-Pettend-Ny-2E jelű szénhidrogén kút 

 5 HHE-Pettend-Ny-3A jelű szénhidrogén kút 

 6 HHE-Pettend-Ny-4A jelű szénhidrogén kút 

 7 HHE-Pettend-Ny-7A jelű szénhidrogén kút 
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 8 HHE-Pettend-Ny-8A jelű szénhidrogén kút 

 9 HHE-Pettend-Ny-9 jelű szénhidrogén kút 

 10 HHE-Pettend-Ny-11 jelű szénhidrogén kút 

 11 HHE-Pettend-Ny-12 jelű szénhidrogén kút 

 12 HHE-Pettend-Ny-13 jelű szénhidrogén kút 

B kútcsoport: A HHE-Pettend-K-1 gyűjtősorhoz kapcsolódó kutak 

 13 HHE-Pettend-K-4V jelű szénhidrogén kút 

 14 HHE-Pettend-K-6A jelű szénhidrogén kút 

 15 HHE-Pettend-K-7 jelű szénhidrogén kút 

 16 HHE-Pettend-K-8A jelű szénhidrogén kút 

 17 HHE-Pettend-K-9 jelű szénhidrogén kút 

 18 HHE-Pettend-K-10 jelű szénhidrogén kút 

 19 HHE-Pettend-K-11 jelű szénhidrogén kút 

C kútcsoport: A HHE-Bürüs-1 és HHE-Bürüs-2 szénhidrogén kutak 

 20 HHE-Bürüs-1 jelű szénhidrogén kút 

 21 HHE-Bürüs-2 jelű szénhidrogén kút 

D kútcsoport: A HHE-Nemeske-2 gyűjtősorhoz kapcsolódó kutak 

 22 HHE-Nemeske-1 jelű szénhidrogén kút 

 23 HHE-Nemeske-2 jelű szénhidrogén kút 

 24 HHE-Nagydobsza-1 jelű szénhidrogén kút 

E kútcsoport: A HHE-Kistamási-D-2 gyűjtősorhoz kapcsolódó kutak 

 25 HHE-Kistamási-D-1 jelű szénhidrogén kút 

 26 HHE-Kistamási-D-2 jelű szénhidrogén kút 

 27 HHE-Kistamási-D-3 jelű szénhidrogén kút 

 28 HHE-Kistamási-1 jelű szénhidrogén kút 

 29 HHE-Molvány-1 jelű szénhidrogén kút 
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F kútcsoport: A HHE-Hobol-1 és HHE-Hobol-2 szénhidrogén kutak 

 30 HHE-Hobol-1 jelű szénhidrogén kút 

 31 HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kút 

Eredményes kútfúrásokat követően alakíthatóak ki a fúráspont környezetében a kútkörzetek. A Lakocsa 

Koncessziós Kft. kutatásainak, feltárásainak eredményétől függően további kutak által kitermelt kőolaj 

és kísérő földgáz mennyisége is hozzáadódhat a rendszerhez a jövőben. 

A HHE-Lakocsa Főgyűjtő helye, területigénye 

Újonnan létesülő beruházás tulajdonképpen a fejlesztés első ütemével megvalósuló HHE-K-3 

gyűjtőállomás területén belül, a fejlesztés második ütemével létesítendő HHE-Lakocsa Főgyűjtő lesz. 

A tervezett technológiai bővítés a Dél-Dunántúlon, a Baranya megye nyugati részén lévő Kétújfalu 

közigazgatási területére tervezett HHE-Lakocsa Főgyűjtő területét érinti. 

A HHE-Lakocsa Főgyűjtő területe által érintett helyrajzi szám: 

 Kétújfalu külterület 036/3-4 

Terület nagysága: kb. 500 m x 500 m (a terület átlója kb. 685 m hosszú) ingatlan területén. 

A telepítés és a működés (használat) megkezdésének várható időpontja és időtartama, a 

kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

A tervezett szénhidrogén kutak, gyűjtősorok és kapcsolódó vezetékek egy része már megvalósult, 

valamint folyamatosan folyik a további létesítés a meglévő engedélyek alapján. Az 500 tonna/nap 

kapacitást meghaladó olajmennyiség előkészítésének és mezőbeni szállításának megkezdése, a 

térségben kitermelt kőolaj időbeli függvénye. Várható, hogy a sikeres fúrások eredményeképp, már a 

megvalósulást követő időszakban szükségessé válhat a nagyobb mennyiségű olaj és kísérőgáz 

előkezelése és szállítása. 

A Lakocsa mezőfejlesztés elemeinek és a HHE-Lakocsa Főgyűjtő tervezett kapacitása: 

 kb. 1908 tonna/nap nyersolaj 

 kb. 240 000 m
3
/nap olajkísérő gáz 

 kb. 1670 m
3
/nap termeléskísérő víz. 

A rendszer a tervezett kiépítettségben már technikailag alkalmassá válik, hogy átlépje az 500 t/napos 

kőolaj kitermelés mennyiségét. 

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések: 

A tervezett kútcsoportok (kutak, gyűjtősorok, vezetékek) helyszínei nem érintenek Natura 2000 területet 

a felszínen. A HHE-Lakocsa Főgyűjtő beruházás helyszíne országos jelentőségű védett természeti 
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területeket nem érint, nem érint Natura 2000 területet és Nemzeti Ökológiai Hálózat területét. A tervezett 

vezeték nyomvonala Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületét és ökológiai folyosót érint. 

A létesítési fázisban a zajhatás hatásterülete (a meghatározó árokásás esetében) mezőgazdasági 

területen 63 – 63 m széles sáv, lakóterületen 107 – 107 m széles sáv. A levegővédelmi hatásterület 

esetében meghatározó a vezeték fektetés, amely 94 – 94 m széles sáv. A létesítési fázisban az 

élővilágot érő hatások hatásterülete, a hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra 

gyakorolt hatás hatásterülete és a vizeket érő hatás hatásterülete nem lépi túl a beavatkozásra kijelölt 

ingatlan határait, illetve nem állapítható meg hatásterület. 

A megvalósítás időszakában a kutak zajvédelmi szempontú hatásterülete olajkitermelés esetén 58 m 

sugarú kör által lefedett terület lesz. A Lakocsa Főgyűjtő üzemeléséből származó hatásterület a 

kibocsátó forrásoktól számított 228 m sugarú körrel jellemezhető, zajvédelmi tényleges hatásterület a 

Főgyűjtő akusztikai középpontjából rajzolt 253 m sugarú kör által a Mezőgazdasági területi funkciójú 

területből lefedett terület. A megvalósítás időszakában - beleértve a közúti szállítást is - a levegővédelmi 

hatásterület, az élővilágot érő hatások hatásterülete, a hulladék hatásterülete, az épített környezet 

hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete és a vizeket érő hatás hatásterülete nem lépi túl a 

beavatkozásra kijelölt ingatlan határait, illetve nem állapítható meg hatásterület. A HHE-Pettend-Ny-1 

ideiglenes gyűjtőállomás területére tervezett fáklya levegőterhelése 1082 m sugarú hatásterületet 

eredményez. A HHE-Lakocsa Főgyűjtőre tervezett fáklya levegőterhelése 480 m sugarú hatásterületet 

eredményez. 

A telepítési helye szerinti és hatásterülettel érintett települések: Kétújfalu, Bürüs, Gyöngyösmellék, 

Várad, Szörény, Hobol, Nagydobsza, Kistamási, Pettend és Nemeske 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Pécsi Járási Hivatal 

ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti települések 

jegyzőinél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőknél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

Az iratokba való betekintésről és észrevételezés lehetőségéről: 

Az érintettek a környezetvédelmi engedély és az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem nyomtatott példányaiba a Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának a hivatalos helyiségében (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) ügyfélfogadási időben (H.: 

8.30 – 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 -12.00 és 13.00-16.00, Cs.: -, P.: 8.30 – 12.00), illetve a tevékenység 

telepítési helye szerinti a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7975 Kétújfalu, Arany 

János utca 11.), a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7915 Dencsháza, Petőfi utca 

50.) és a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7985 Nagydobsza, Fő utca 60.) 

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus 

úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/35630/3653857181099017885/publicLink/Kieg%C3%A9sz%C3

%ADtett_K%C3%A9relem_dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/35630/3653857181099017885/publicLink/Kieg%C3%A9sz%C3%ADtett_K%C3%A9relem_dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip
https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/35630/3653857181099017885/publicLink/Kieg%C3%A9sz%C3%ADtett_K%C3%A9relem_dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip


10 

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.  7602 Pécs, Pf.: 412. 

  +36-72 795-168  +36-72 795-700  pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 
 

Az eljárás során keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe, továbbá a 

hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést a Pécsi Járási Hivatal a benyújtásukat, illetve a 

rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül lehetővé teszi 

az érintett nyilvánosság számára. 

 

A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatástanulmány és 

az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény 

megjelenését követően az érintett jegyzőkhöz és a Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

 

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás 

során a Pécsi Járási Hivatal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a Pécsi 

Járási Hivatal a későbbiekben az ügyben érdekelt szakhatóságokat, az érintett települések jegyzőit, a 

Környezethasználót, továbbá az eljárás során ügyfélként bejelentkezett, a környezetvédelmi érdekek 

képviseletére alakult egyesületeket tájékoztatni fogja, illetve a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat 

hirdetményi úton közzé teszi. 

 

Az eljárás végén meghozandó lehetséges döntésekről: 

Mivel a Környezethasználó kérte az összevont eljárás lefolytatását a Pécsi Járási Hivataltól, a 

tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély beszerzése szükséges.  

Jelen összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárás során a Pécsi Járási 

Hivatal a R. 10. és 21. §-a értelmében az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől kapott, a 

környezeti hatások értékelése és a létesítmény megvalósításának szempontjából lényeges 

észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja és az alábbi döntéseket hozhatja 

meg: 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) kiadja az egységes környezethasználati engedélyt. 

 

A nemzetközi hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó információk: 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni, ezért nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

 

A közlemény közzétételéről: 

A Pécsi Járási Hivatal jelen közleményét 2018. december 19. napján a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-

15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) 

közzéteszi. A közzététel ideje legalább 30 nap. 

 

Egyidejűleg a Pécsi Járási Hivatal jelen közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének és a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek megküldi, akik haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb 

módon történő közhírré tételéről.  

 

 


