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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  A HHE-Lakocsa főgyűjtő állomás és a HHE-Lakocsa gázátadó állomás közötti 

gázszállító vezeték létesítésének és üzemeltetésének előzetes vizsgálati 

eljárása 

 

Az ügy iktatószáma:   2416/2019. 

Az eljárás megindításának napja: 2019. május 18. 

Az ügyintézési határidő:  A kérelem beérkezését követő naptól számított 45 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:   

Juronicsné Füredi Krisztina Telefonszám: 72/795-165 

 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 95. pontja [„Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, 

vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe)] alapján előzetes vizsgálat, és a Pécsi Járási Hivatal döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

Lakocsa Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti u. 46., a továbbiakban: Környezethasználó) 

A tevékenység célja és jellemzői: 

 

A Környezethasználó a HHE-Lakocsa Főgyűjtő állomás és a HHE-Lakocsa gázátadó állomás között gáz-

szállítóvezeték építését és üzemeltetését kívánja megvalósítani kb. 41,4 km hosszúságú szakaszon. 
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Tervezett tevékenység létesítményei: 

 

Vezeték építése: a tervezett HHE-Lakocsa Főgyűjtő állomás és a HHE-Lakocsa gázátadó állomás 

között: 

- hossz: ~41,4 km 

- átmérő: DN200 

- nyomás: PN100 

 

Szakaszoló állomás kiépítése: Gilvánfa 

 

A beruházás tervezett időszaka: 2019. III-IV. negyedév 

A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 6 hónap 

 

A tervezett tevékenység megkezdésének ideje, helye és területigénye: 

A tervezett vezeték nyomvonala Kétújfalu, Várad, Bürüs, Endrőc, Marócsa, Okorág, Sumony, 

Magyarmecske, Gilvánfa, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Kórós, Drávapiski, Rádfalva, 

Drávacsepely és Drávaszerdahely települések közigazgatási területét érintik. 

 

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

ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjénél 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/49339/3975077244737931070/publicLink/2416_lakocsa_s

z%C3%A1llitovezetek.zip 

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Pécsi Járási Hivatal lehetséges döntései: 

 ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, 

határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható; 

 ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

 amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

 ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének 
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általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

A Pécsi Járási Hivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések 

jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és 

a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 

kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány 

tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a 

Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni. 

A Pécsi Járási Hivatal a közleményt 2019. május 21. napján a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. 

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

teszi közzé. 


