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Az ügv tárqva:

Az üqv üqviratszáma:

Az eliárás meqindításának napia:

Az üqvintézési határidő:

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Magyar Horizont Energia Kft.,

szénhidrogén vezeték létesítésének

eljárása

So/To/0206412020.

2020. november 7.

Babócsa-Berzence

előzetes vizsgálati

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe

szü netelésének időtaftama.

Az ügvintéző neve és elérhetőséqe:

Az eljárás megindításától számított 45 nap

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)

nem számít be az eljárás felfüggesztésének,

Gombos Eszter e-mail: kornvezetvedelem@somoqv.qov.hu

Telefonszám,. 8217 95 -97 5

A tervezett beruházás, tevékenvséq ioqszabálv szerinti meqielölése:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva

megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314l2OO5" (Xll. 25.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 95. pontja [Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy

geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú

mellékletbe); méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől

függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Somogy Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1 -3. Te|efon: 821795-987; Fay -
e-mail: kornvezetvedelem@somooV.qov.hu Honlap: www.kormanyhiVatal.hu/hu/somogy

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO; KRlD kód: 748078989
E-papír: https:/iepapir.gov.hu)Kormányhivatali ügyek)Környezet- és természetvédelmi feladatok)Somogy Megyei

Kormányhivatal



A körnvezethasználó neve. székhelve:

MAGYAR HORlZONT ENERGlA Kereskedelmiés Szolgáltató Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.

A tervezett beruházás célia:

A tervezett beruházás célja a térségben gyűjtött kőolaj vezetékes eljuttatása a Babócsa
szakaszolóállomásól a Berzence-Csurgó fogadó állomásra.

A tervezett tevékenvséq iellemzői :

A KormányhivatalSO/TOl0156912020. ügyiratszámon folytatott le elózetes vizsgálatieljárást a Magyar
Horizont Energia Kft, kérelmére, mely nyomvonalváltozatnál a kőolajvezetéket a HHE-Fánimajor
gyűjtőállomástól a Berzence-Csurgó fogadó állomásig tervezték fektetni. Ennek a vezetéknek két

nyomvonalváltozatát dolgozták ki, melyek esetében kevesebb erdőterületet fog érinteni a nyomvonal.

,,B" nyomvonalváltozat esetében Babócsa, Bolhó, Heresznye, Yízvár, Bélavár, Somogyudvarhely és
Berzence településeket fogja érinteni a vezeték fektetés, mely 30 616 m hosszú nyomvonalon fog

megvalósulni.

,,C" nyomvonalváltozatnál Babócsa, Bolhó, Háromfa, Heresznye, Yízvár, Bélavár, Somogyudvarhely

és Bezence településeket érinti majd a vezetékfektetés, mely 29 685 m hosszú lesz.

A tervezett vezeték DN200 átmérőjű, PN64 engedélyezési nyomású, mely átlagosan 1500 m3/nap

kőolajat fog száll ítan i.

A tervezett beruházás keretében Babócsa településen szakaszoló állomást, valamint Bezence

nagyközség kúlterületén fogadó állomást fognak kialakítani. A szakaszoló állomás mintegy 50x70 m

területen, míg a fogadó állomás 70x7O m területen fog megvalósulni. A szakaszo|ó állomáson

görénykamra és kármentő tálca kerül kiépítésre. A szakaszoló állomás feladata a csővezeték tisztítási

lehetóség biztosítása.

A kiépítendő vezeték kezdő- és végpontja már meglévő felszíni létesítményekhez kapcsolódik, A

Babócsa szakaszoló á|lomás helyszíne új létesítmény lesz a MOL Babócsa gázüzem mellett, mely

mezőgazdasági művelésű területen került kijelölésre. A Bezence-Csurgó fogadó állomás

technológiája pedig meglévő ipari létesítményhez kapcsolódóan kerül kialakításra,

A vezetékfektetés építési sávja általában 10-10 méter, erdővel érintett nyomvonalszakaszon 7-7

méter. A nyomvonal 6 db szakaszán irányított fúrást fognak végezni. Az ideiglenesen igénybe vett

terület nagysága az indító oldalon kb. 20 m x 40 m, a fogadó oldalon kb. 20 m x 40 m, maga az indító-

és fogadó árok nagysága pedig kb. 2 m x 4 m.
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A tervezett tevékenvséq helve és területiqénve:

A tervezett beruházással érintett ingatlanok helyrajziszámai a következőek:

- Babócsa külterüIet: 014813 (erdő), 014814 (erdő), 014815 (rét), 0150 (árok), 0151 (Malom-

árok),015213 (erdó), 0153 (árok), 0154 (erdő, szántó, fásított terület), 0157 (közút), 0158/10

(szántó, fásított terület), 0158/3 (szántó, fásított terület), 015814 (szántó és fásított terület),

0158/5 (szántó és fásított terület), 0158/6 (szántó, fásított terület), 015817 (szántó), 0158/8

(szántó), 0158/9 (szántó, fásított terület), 0161 (országos közút), 0171 (gázállomás és

műszeres épület), 0172111 (szántó), 0172112 (szántó), 0172116 (szántó, fásított terület),

017212 (gázállomás), 020/10 (szántó), 020111 (szántó), 020112 (szántó), O20l13 (szántó),

o20t14 (szántó), 021 (közút), 02212 (szántq, a22l5 (szántó), 02216 (szántó), 023 (közút),

02411 (szántó), 02412 (szántó), O24l3 (szántó), 025 (erdő), 03211 (szántó), 040 (országos

közút), 043112 (szántó), 043113 (szántó), 043114 (szántó, fásított terület), 043/6 (szántó), 0411

(közút), 04/2 (Rinya-patak) 05 (közút), 050 (közút), 051/1 (szánrq, O51l2 (szántó), 051/3

(szántó),051/5 (szántó),051/6 (szántó), 05117 (szántó),051/8 (szántó),05'1/9 (szántó),052

(közút), 053/4 (szántó, rét, fásított terület, út, erdő)

,,B" verziő eltérése:

Bolhó külterület: 027l10 (fásított terület, szántó), 02713 (fásított terület, szántó),02714

(szántó, fásított terület), 02715 (szántó, fásított terület), 02716 (szánlő), 02717 (szántó), 02718

(szántó), 02719 (szántó, fásított terület), 038/5 (szántó), 038/6 (szántó), 038/7 (szántó, fásított

terület), 0a0 (közút)

Heresznye külterület: 016/3 (erdő), 01614 (szántó), 016/5 (szántó),017 (közforgalmi vasút),

02914 (szántó, fásított terület), 029/5 (szántó és fásított terület), 029/6 (szántó és fásított

terület), 02917 (szántó, fásított terület), 031/'1 (szántó), O3112 (szántó), 032 (közút)

Vizvár külterület: 0127 (közút),013614 (szántó),0136/5 (szántó), 0137116 (szántó), 0137l18

(szántó), 0137l19 (szántó), 013712 (közút), 0137l20 (szántó), 0137l21 (szántó), 0137l22

(szántó), 0137l23 (szántó), 0137l24 (szántó), 0137l25 (szántó), 0137l27 (szántó), 0137l28

(szántó), 0137l29 (szántó), 013713 (közút), 0'137/30 (szántó, legelő és olajkút), 013716 (erdő),

020 (közforgalmú vasút, fásított terület, erdő, szántó, rét),02111 (szántó, fásított terület), 026

(árok), 027 (legelő, szántó, fásított terület, olajtermelő kú0, 030 (közút), 031/3 (szántó),03114

(szántó), O42 (közút), O45l4 (szántó), 054 (árok), 055/2 (szántó, legeló)

Bélavár külterület: O114 (közút), 0115l1 (erdó), 0115/3 (legelő), 0115l4 (legeló), 0115/5

(legelő), 0117 (közút),0121 (közút), O122l1 (közút), 012212 (közút),0123 (erdő), 0124 (salát

használatú út), 0158/3 (szántó), 0163 (közút)

Somogyudvarhely külterület: 010/15 (szántó), 010/16 (szántó), 010117 (szántó), 010124

(szántó), 01,1 (árok), 0135/3 (szántó), 013514 (szántó), U35n (szántó), 0138 (árok), 0139

(szántó, erdő), 013/10 (szántó),013114 (szántó), 013/15 (szántó), 013/16 (szántó), 013117

(szántó), 013/,19 (szántó), O13l20 (szántó), 013121 (szántó), 013122 (szántó), 0140 (árok), 015

(közút), 015411 (szántó), 0154110 (erdó), O154l12 (út), 0154117 (szántó), 0154118 (szántó),

01542 (szántó), 015413 (szántó), 015414 (szántó), 015415 (szántó), 015416 (szántó), 0155

(saját használatú út), 0156 (árok), 0157l1O (szántó), 0157l1'1 (szántó), 0157l12 (erdő), 015718

(közút helyi), 0157/9 (szántó), 0158 (saját használatú út),027 (erdő), 02812 (szántó),028121

(szántó)



Berzence kÜlterÜlet: 0112 (országos közút), o128l11 (út), o128l12 (szántő), O128l8(szántó),o129 (árok), 018t2 (salát használatú Út), o1gt4 (rét, erdő), 019/3 (szántó), 019/5 (szántó),019/6 (szántÓ)' o2ol1(erdŐ), 026 (árok), 031/1 (erdó), 037 (saját trasznatatu út), 039 (sajáthasználatú Út), 040/28 (szántÓ), 04ol34 (szántó), O42 (szántó, víztározó),043 (erdő, legelő,árok, víztározÓ), 046 (szántÓ), 048/33 (szántó), 048134 (szántó), o48l38(szántó), 058 (sajáthasználatú Út), o72l1(szántÓ), 076 (saját használatú út), 090/1 (szántó), 091/6 (erdő) , 0g2l3

i]]ilT; Tj,?; |3:^r3'^"ó), 
09/35 (gyümölcsös ),0gl37 (gyümölcsös ), ogl43(szántó), 09/46

- Bezence belterÜlet:2826 (szántÓ), 2827 (szántő),2832(saját használatú út), 2853 (szántó),2854 (szántÓ),2881(saját használatú út), 2948 (szantól, zga;r".á"tui'rnuÖ',..a",ul
,C'' verzió eltérése:

- Babócsa külterület: 050 (kivett közút)

- Bélavár kütterület: 0122t2 (kivett közút)

- Berzence betterÜlet: 2535 (szántó), 2536 (szánt ó), 2537 (szántó), 2827 (szántó), 2828(szántÓ), 2829 (szántÓ),2847 (szántó), 2848 (szánt ál, ,uon(szántó), 2850 (szánt ó), 2g52l1(szántÓ)' 295212 (szántÓ), 2953 (szánt ó), 29541szanto), 2881 (kivett saját használatú út),

a'.'.1,jl'"' 
saját használatú Út), 2954 (szántó), 2953 (szántó), 2g52l2 (szántó), 2g52l1

- Berzence kÜlterÜlet: 038/40 (szántÓ), o48/32(szántó), o4o/26(szántó), o4o/33 (szántó), 037(kivett saját használatú Út), 048t32 (szántó), 048/33 1.=anto), 039 (kivett saját használatú út),040134 (szántÓ), 01914 (szántÓ),019/3 (szántó), orsis 6zantó),019/6 (szántó),03.í/1 (erdő),020/1 (erdő) , 018t2 (kivett saját használatú ú0, 026 (szántó)

- Bolhó kÜlterÜlet: 034 (kivett kÖzÚt), 031 (erdó), o32t13 (szántó, fásított terület), 032/2(szántÓ), 03213 (szántÓ), o32t4 (szántÓ), 032t5 (szántó), 03216 (szántó), 032t7 (szántó, lege|ő,fásított terÜlet), 035 (erdÓ), 036/1 (szántó), 036/3 1szanio;, 036/4 (szántó), 036/5 (szántó)

ffi:rlx§Hfi 
0Í08 (kivett saját használatú út), 0í10 (kivett saját használatú út),0106/4

Heresznye kütterület: 021 (kivett közút),02015 (erdő)

YÍzvár kÜlterÜlet: 01'l0 (kivett árok), 0112 (kivett közút), 0127 (kivett közút), 0128 (kivettkÖzút)' 063 (kivett kÖzút), 065 (kivett árok), 068 (kivett árok), 098 (kivett saját használatú út),0109l12 (legelŐ), o1o9/'13 (legelő), 0111/,| (legelő, fásított terület), 0111t2 (legelő, fásítottterÜlet), 0114l2 (kivett gazdasági épÜlet, udvar), 0,t26 (erdő), 013ol2(erdő), 064 (legelő), 073(legelő, fásított terület), 08212 (kivettárok, fásított terület, legelő)
A tervezett vezeték kezdőpontja a Babócsa szakaszolóállomás, melyet a Babócsa o172tl6hrsz,_onfognak kialakítani, míg a végpontja a Berzence 09/35 hrsz.-on létesülő fogadóállomás lesz.

:rJil;"' 
tevékenYséggel érintett ingatlanok döntően mezőgazdasági és erdő művelési ágú
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A tervezett tevékenvséq hatásterülete. az érintett települések:

A beruházással érintett települések. Babócsa, Bolhó, Heresznye, Yízvár, Bélavár, Háromfa,

Somogy udvarhely, Berzence.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán

ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőknél

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőknél lehet részletes

felvilágosítást kapni.

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

közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr. kh.oov hu:443lfilr/public-link/file-download/8a4880ee7521 1 b6701759d791 15f69e7i88261/-

1 27 4987 921 423248498 l 2064 2020,zip

A konkrét üqvben a R.5. § (2) bekezdése alapián a Kormánvhivatal lehetséqes döntései:

ha az elózetes vizsgálat során a tevékenység környezetvéde|mi engedélyezésével szemben

kizárő 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 benyúltandó

környezeti hatástan u lmány taftalmi követelményeit;

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

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában

kezdhető meg.

ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési

infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési eszközökkel nincs

összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység

megkezdéséig megteremthetó, ezt a lehetóséget rógzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett

kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.

ha valamely Natura 2000 területre jelentós környezeti hatás várható, a környezeti

hatástanulmány tartalmi követelményeil az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi

rendeltetésű területekről szóló jogszabá|yban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
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A Kormányhivatal a közleménv közzétételével eovideiűleq megküldi a közleményt, a kérelmet és

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

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

közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történó közhírré tételéről,

A Kormánvhivatal felhívia az üqvben érintettek fiqvelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos

kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, il|etve a környezeti hatástanulmány,

valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a

közleménv meqielenését követő huszoneqv napon belül közvetlenül a kormánvhivatalhoz

észrevételt Iehet tenni.

A Kormányhivatal a közleményt 2020. november í3. napján a740O Kaposvár, Petőfitér 1-3. szám

alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http:/i www.kormanyhivatal,hu/hu/somogy) teszi

közzé.


