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KÖZLEMÉNY 

 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó 

fogadóállomás közötti mezőbeni kőolajvezeték létesítése a 

MOL Nyrt. Csurgó szivattyúállomási kapcsolat biztosításának 

előzetes vizsgálati eljárása 

Az ügy ügyiratszáma:  SO/TO/01569/2020.  

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 8. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításától 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: 

Gombos Eszter e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu 

Telefonszám: 82/795-975 

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése: 

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 314/2005. (XII. 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. 
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A Környezethasználó neve, székhelye: 

MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

1026 Budapest, Pasaréti út 46. 

A tervezett beruházás célja:  

A tervezett beruházás célja a térségben gyűjtött kőolaj vezetékes eljuttatása a HHE-Fánimajor 

gyűjtőállomástól a Berzence-Csurgó fogadó állomásra. 

A tervezett tevékenység jellemzői:  

A HHE-Fánimajor gyűjtőállomás és a Berzence-Csurgó fogadó állomás között 66 512,15 m hosszú, 

DN200 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású vezeték fektetését tervezik, mely átlagosan 

1500m3/nap kőolajat fog szállítani.  

A kiépítendő vezeték kezdőpontja már meglévő felszíni létesítményhez kapcsolódik. A tervezett 

vezeték nyomvonalának Istvándi-Szulok-Barcs települések területére eső szakasza a HHE-Fánimajor 

gyűjtőállomás és a MOL Görgeteg-Babócsa csatlakozási pont közötti DN150 átmérőjű, PN100 

engedélyezési nyomású vezeték nyomvonalával párhuzamosan, annak védőövezetében kerül 

kialakításra. 

A tervezett beruházás keretében Háromfa és Bolhás településen szakaszoló állomásokat, valamint 

Berzence nagyközség külterületén fogadó állomást fognak kialakítani. A szakaszoló állomások 

mintegy 21x28 m területen, míg a fogadó állomás 80x80 m területen fog megvalósulni. A szakaszoló 

állomásokon görénykamra és kármentő tálca kerül kiépítésre. A szakaszoló állomások feladata a 

csővezeték tisztítási lehetőségének biztosítása. 

A vezetékfektetéskor az építési sáv szélessége a nyomvonaltól mért 10-10 m, erdő művelési ágú 

területen 7-7 m. Az árokfenék szélessége 0,8 m, az árok mélysége 1,3 -3,6 m között lesz. 

A vezetékfektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést akadályozó 

növényzetet. A csőszállító járművek a helyszínre szállítják a szigetelt vezetékszálakat. Az 

összehegesztést, a repedésvizsgálatot és a kihagyott szakasz szigetelését követően a csőfektető gép 

az árokba húzza a csöveket. Az elkészült szakaszon a talaj visszatakarását, ha szükséges tömörítését 

fogják elvégezni. 

A vezetéképítés nyomvonala keresztez földutakat, műutakat, árkokat, csatornákat, vízfolyásokat és 

vasútvonalat. A csatornák, árkok keresztezése alul keresztezéssel, meder megbontása nélkül, 

átfúrással (sajtolással) történik. A Rinya-patak, Gyöngyös-patak és egyéb kisebb vízfolyás 

keresztezése a meder megbontása nélkül, irányított vízszintes fúrással épül. 

A tervezett vezeték nyomvonala Natura 2000 területeket érint, mely esetében kb. 50 méteres 

szakaszon felszín alatti átfúrást terveznek végezni, a Natura 2000 többi területén árokásással fog 

megvalósulni a vezetékfektetés. 
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A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett vezetéképítéssel érintett ingatlanok helyrajziszámai a következőek:  

− Istvándi külterület: 0156/9 (HHE-Fánimajor gyűjtőállomás), 086/2 (szántó, fásított terület), 

0120 (közút), 0109 (saját használatú út), 093/4 (erdő), 093/2 (közút), 092 (erdő), 086/4 (erdő), 

086/3 (szántó), 0119 (közút), 0118/5 (erdő), 0118/4 (erdő, saját használatú út), 0111 (erdő), 

0108/1 (erdő, saját használatú út) 

− Szulok belterület: 1134 (rét), 1135 (erdő), 1136 (erdő, kert), 1137 (kert és út), 1138 (szőlő és 

út), 1139 (kert), 1140 (szőlő és út), 1141 (szőlő és út), 1142 (szőlő és út), 1143 (szőlő és út), 

1144 (rét, kert és út), 1145 (szántó és út), 1146 (szőlő járási mintatér, út), 1147 (kert és út), 

1148 (rét és út), 1149 (kert és út), 1150 (rét), 1151 (kert és út), 1152(kert és út), 1153 (szántó 

és út), 1154 (szántó és út), 1155 (szántó és út), 1156 (szántó és út), 1157 (rét), 1158 (rét és 

út, szántó), 1159 (rét és út, szántó), 1160 (rét és út), 1161 (rét, szántó és út), 1162/1 (rét), 

1163 (szántó és út), 1164 (szántó és út), 1165/1 szántó és út), 1166 (szántó és út), 1167 

(szántó és út), 1168 (szántó és út), 1169 (szántó és út),1170 (erdő és út), 1171 (szántó és út), 

1172 (szántó és út), 1173 (szántó), 1174 (szántó), 1175 (szántó), 1176 (szántó), 1177 

(szántó), 1178 (szántó), 1179 (szántó), 1180 (szőlő, szántó), 1181 (szántó, legelő), 1182 

(legelő, erdő), 301 (közút), 302 (beépítetlen terület), 303 (beépítetlen terület), 304 (beépítetlen 

terület), 305/1 (beépítetlen terület), 305/2 (beépítetlen terület), 306 (beépítetlen terület), 307 

(beépítetlen terület), 308 (beépítetlen terület), 309 (beépítetlen terület) 

− Szulok külterület: 0282 (saját használatú út), 030 (rét), 031 (árok), 0311 (erdő), 0312 (saját 

használatú út, erdő, legelő, erdő és út), 0320/1 (legelő, erdő), 0320/2 (erdő), 0321 (legelő és 

árok), 0322 (erdő), 0323 (vízfolyás), 0326 (erdő járási mintatér), 032/1 (szántó), 032/2 (rét), 

032/5 (erdő), 0334 (erdő), 0351 (lakóház, udvar, gazdasági épület), 0295/1 (erdő), 033 

(közút), 0333 (közút), 0317 (erdő községi mintatér) 

− Barcs külterület: 0184 (erdő), 0185/1 (gazdasági épület, udvar, erdő és út, szántó, erdő), 

0185/2 (erdő), 0189 (közút), 0190 (árok), 0191 (erdő), 0245/1 (szántó, erdő és út), 0246 

(közút), 0250 (szántó, fásított terület, legelő), 0258 (országos közút Barcs-Szulok között), 

0260 (erdő), 0261 (árok), 0262 (erdő, legelő), 0263 (saját használatú út), 0264/1 (erdő, 

legelő), 0267 (árok), 0269/1 (erdő), 0271 (árok), 0273 (erdő), 0278 (saját használatú út), 0279 

(erdő), 0282 (árok), 0285 (erdő), 0286 (saját használatú út), 0287 (erdő), 0294 (árok), 0295 

(erdő), 0296 (árok), 0297 (erdő), 0298 (saját használatú út), 01098 (erdő, sh út), 01097 (sh 

út), 01096/1 (erdő), 01095 (sh út), 01094 (szántó, árok), 01093 (árok), 01092 (szántó), 01091 

(legelő, árok, erdő), 01082 (sh út), 01081 (erdő, szántó), 01080 (árok), 01079/1 (szántó, erdő), 

01078 (sh út), 01070 (szántó), 01069 (erdő), 01068/2 (legelő), 01068/1 (erdő), 01067 

(országos közút Somogytarnóca és Csokonyavisonta között), 01066/4 (szántó), 01066/3 

(szántó), 01066/2 (szántó), 01066/1 (sh út), 01061 (sh út), 01059/1 (erdő, szántó), 01058 (sh 

út), 01057 (szántó, árok), 01046 (szántó), 01045 (sh út), 01044 (erdő, legelő, szántó), 01042 

(sh út), 01039/4 (erdő), 01039/2 (rét), 01038 (árok), 01036/2 (erdő), 01036/1 (legelő, szántó), 

01035 (vízfolyás, Gyöngyös-patak), 01032/2 (erdő), 01032/3 (szántó), 01025/1 (erdő, szántó), 

0932 (szántó), 0259 (saját használatú út) 

− Csokonyavisonta külterület: 0546 (sh út), 0547 (szántó), 0548 (árok), 0549 (szántó), 0553 

(sh út), 0554 (szántó), 0555 (árok), 0556 (rét, szántó, gazdasági épület, udvar), 0562 (sh út), 

0563 (szántó) 



4 
 

− Komlósd külterület: 038/18 (szántó), 033/11 (szántó), 042/2 (szántó), 039 (sh út), 038/19 

(szántó), 037 (közút), 036/12 (szántó), 034 (közút), 033/7 (szántó), 033/6 (szántó), 033/5 

(szántó), 032 (közút), 023/1 (erdő), 025 (vízfolyás, Rinya-patak) 

− Babócsa külterület: 0152/1 (szántó, erdő, fásított terület), 0157 (közút), 0158/10 (szántó, 

fásított terület), 0158/4 (szántó és fásított terület), 0158/5 (szántó és fásított terület), 0158/6 

(szántó, fásított terület), 0158/7 (szántó), 0158/8 (szántó), 0158/9 (szántó, fásított terület), 

0161 (országos közút Babócsa és Csokonyavisonta között), 0167/11 (szántó, fásított terület), 

0167/12 (szántó), 0167/13 (szántó), 0167/2 (szántó fásított terület), 0167/6 (szántó), 0167/7 

(szántó), 0167/8 (szántó), 0167/9 (út), 0170 (közút), 0172/10 (szántó), 0172/11 (szántó), 

0172/12 (szántó), 0172/13 (szántó), 0172/14 (szántó és út), 0172/15 (szántó, fásított terület), 

0172/16 (szántó, fásított terület), 0172/4 (szántó), 0172/5 (szántó), 0172/6 (szántó), 0172/7 

(szántó), 0172/8 (szántó) 

− Somogyaracs külterület: 032 (erdő), 033 (árok), 034/11 (erdő), 034/13 (szántó), 034/16 

(szántó), 064/5 (közút), 034/7 (erdő), 064/2 (szántó, erdő) 

− Rinyaújnép külterület: 037/10 (szántó), 037/11 (szántó, fásított terület), 037/12 (erdő), 

037/14 (legelő, árok), 037/15 (legelő), 037/16 (út), 037/6 (szántó), 037/7 (erdő), 038 (árok), 

039/10 (legelő, fásított terület, erdő), 039/3 (erdő), 039/4 (erdő), 039/5 (szántó), 039/6 

(szántó), 039/7 (erdő), 039/8 (erdő), 040 (árok), 041/1 (legelő) 

− Háromfa külterület: 0138 (országos közút, Rinyaújnép és 6807. jelű út között), 0140/3 (sh 

út), 0140/4 (erdő), 0140/5 (erdő), 0141 (vízfolyás, Rinya-patak), 0142 (legelő), 0143 (árok), 

0145/1 (szántó, Háromfa szakaszoló állomás), 0145/2 (legelő, községi mintatér), 0151 (sh út), 

0152 (árok), 0153 (erdő), 0155 (erdő), 0168 (vízfolyás, Rinya-patak), 0169/2 (szántó, rét), 

0175 (sh út), 0176/10 (szántó), 0176/11 (szántó), 0176/12 (szántó, rét), 0176/4 (szántó), 

0176/7 (szántó), 0176/8 (szántó), 0176/9 (szántó), 0177 (sh út), 0178/3 (szántó), 0187/5 

(szántó), 0188 (sh út), 0190/2 (szántó), 0191 (országos közút Háromfa és Kivadár között), 

0215 (sh út), 0216/1 (szántó), 0220 (út), 0221/4 (erdő),0221/5 (erdő) 

− Nagyatád külterület: 0334 (erdő), 0333 (szántó), 0330 (szántó), 0329 (árok), 0327/23 

(szántó), 0317 (út), 0308 (szántó), 0307 (árok), 0304 (sh út), 0302 (szántó), 0301 (sh út), 0296 

(szántó, erdő), 0294 (sh út), 0293/9 (szántó), 0293/10 (árok), 0292 (árok), 0291 (szántó 

községi mintatér), 0263 (szántó, erdő), 0262 (árok), 0261 (szántó, erdő), 0254 (sh út), 0251/9 

(erdő), 0251/8 (vasút, szántó), 0251/10 (szántó), 0250/2 (árok), 0249 (legelő), 0248 (árok), 

0247/5 (járda), 0247/2 (telephely, vasút), 0247/14 (szántó), 0247/13 (szántó), 0247/12 

(szántó), 0247/11 (szántó), 0244 (országos közút Nagyatád és Tarany között), 0240/5 (rét, 

szántó), 0240/4 (szántó), 0240/3 (legelő, szántó, rét, árok), 0239 (árok), 0238/2 (szántó), 

0238/1 (rét), 0229 (közút), 0228/1 (szántó), 0227/9 (szántó), 0226 (szántó), 0225 (árok), 0223 

(szántó és árok), 0222 (árok), 0167 (országos közút Nagyatád és Berzence között), 0135/3 

(szántó), 0135/1 (szántó), 0134 (árok), 0133/4 (szántó), 0133/3 (szántó), 0133/2 (szántó), 

0133/1 (legelő), 0132 (sh út), 0130 (udvar), 0129/2 (szántó), 0129/1 (szántó), 0124 (sh út), 

0123 (rét, erdő), 0122 (árok), 0121/1 (szántó, sh út), 0118/1 (szántó) 

− Bolhás külterület: 0100 (sh út), 0101 (szántó), 0102/1 (szántó), 0103 (sh út), 0104 (erdő 

községi mintatér), 0105 (közút), 0106/4 (szántó, erdő, fásított terület, árok), 0107 (árok), 

0108/3 (erdő), 0108/4 (erdő, árok), 0108/5 (erdő), 0108/6 (erdő), 0108/8 (erdő), 0110 (sh út), 

0114/1 (erdő), 0114/2 (erdő), 0114/4 (erdő), 0115/2(szántó, erdő), 0116 (árok), 0117/1 (erdő), 
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0117/2 (szántó), 026/15 (szántó), 026/16 (szántó), 02/6 (szántó), 02/7 (szántó), 03 (árok), 

040/75 (állami terület I.), 041 (közút), 043 (vízfolyás, Rinya-patak), 044/4 (erdő), 047 (közút), 

048/11 (erdő), 048/2 (erdő), 048/3 (erdő), 048/6 (erdő), 048/7 (erdő), 048/8 (erdő), 049 (árok), 

04/1 (szántó, mocsár, sh út), 05 (sh út), 050/15 (szántó községi mintatér, erdő), 052 (közút), 

053/1 (erdő), 053/2 (erdő), 062 (szántó, mocsár), 070 (szántó, rét), 071 (országos közút), 

073/2 (erdő), 073/3 (erdő), 073/4 (erdő), 073/5 (erdő), 094 (szántó), 02/5 (szántó), 048/10 

(erdő) 

− Bolhás belterület: 109/2 (közterület), 178 (lakóház, udvar, gazdasági épület), 61 (beépítetlen 

terület) 

− Somogyszob külterület: 0279 (erdő, legelő), 0282 (sh út), 0283 (szántó, legelő), 0294 (árok), 

0299 (Rinya-patak) 

−  Szenta külterület: 0147/2 (út), 0147/14 (állami terület, erdő), 0147/4 (erdő, Tüskevár), 0144 

(út), 0143 (állami terület, erdő) 

− Berzence külterület: 065 (állami terület I.), 063 (sh út), 061/3 (erdő, szántó), 060 (út), 059/9 

(szántó és árok), 059/25 (erdő), 059/23 (erdő), 059/20 (erdő), 059/19 (erdő), 059/18 (erdő), 

059/17 (erdő), 059/16 (erdő), 059/15 (szántó), 059/14 (szántó), 059/13 (szántó), 059/12 

(erdő), 059/11 (erdő), 059/10 (erdő és árok), 058 (sh út), 057/3 (erdő), 052/30 (szántó), 

052/29 (szántó), 052/28 (szántó), 052/27 (szántó), 052/26 (szántó), 052/25 (szántó), 052/24 

(szántó), 052/21 (szántó), 052/13 (szántó), 052/12 (szántó), 035 (sh út), 033 (sh út), 032 (sh 

út), 031/1 (erdő), 030 (árok), 029 (erdő, nádas, halastó, rét), 028/9 (erdő, rét), 028/2 (szántó), 

028/10 (sh út), 026 (árok), 020/1 (erdő, rét), 019/16 (szántó), 019/13 (erdő, rét, gyümölcsös), 

018/2 (sh út), 052/31 (szántó), 01915 (szántó), 09/52 (szántó), 09/51 (szántó), 09/50 (szántó), 

09/46 szántó) 09/43 (szántó), 09/35 (gyümölcsös, Berzence-Csurgó fogadó állomás) 

− Berzence belterület: 2774 (szántó, szőlő járási mintatér), 2775 (szántó), 2776 (szántó, 

szőlő), 2777 (kert, szőlő), 2778 (kert), 2779 (szántó), 2780 (szántó), 2781 (szántó), 2782 

(szántó), 2783 (szántó, szőlő és gazdasági épület), 2784 (szántó), 2785 (szántó), 2786 

(szántó, szőlő), 2787 (szántó), 2788 (szántó), 2789 (szántó), 2790 (szántó) - 2795/1 (szántó), 

2795/2 (kert), 2795/3 (szántó), 2796/1 (szántó), 2796/2 (szántó), 2797 (szántó), 2798 

(szántó), 2799 (szántó), 2772 (szántó, szőlő), 2773 (kert, szőlő), 2791 (szántó). 

A tervezeték vezeték építés nyomvonala keresztezi a Gyöngyös-patakot és a Rinya-patakot. 

A 2 db szakaszoló állomás Háromfa 0145/1 és 0145/2 hrsz-ú, illetve Bolhás 026/15 hrsz.-ú ingatlanon 

fog megépülni. 

A Berzence-Csurgó fogadóállomást, mely a tervezett vezeték végpontja a Berzence 09/35 hrsz.-ú 

ingatlanon fogják kialakítani. 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok döntően mezőgazdasági, erdő művelési ágú területek. 

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések: 

A beruházással érintett települések: Istvándi, Szulok, Barcs, Csokonyavisonta, Komlósd, 

Babócsa, Somogyaracs, Rinyaújnép, Háromfa, Nagyatád, Bolhás, Somogyszob, Szenta és 

Berzence. 
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Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán 

ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőinél 

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.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee73dec9e40173e2e918820749/83019/1544549069536822228/1569_2020.zip 

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

− ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezésével szemben 

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 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 megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett 

kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni. 

− ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

A Kormányhivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és 

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

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

közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee73dec9e40173e2e918820749/83019/1544549069536822228/1569_2020.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee73dec9e40173e2e918820749/83019/1544549069536822228/1569_2020.zip
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A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 

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

valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a 

közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz 

észrevételt lehet tenni. 

A Kormányhivatal a közleményt 2020. augusztus 14. napján a 7400 Kaposvár, Petőfi u. 1-3. szám 

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

közzé. 


