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M76 autóúthoz kapcsolódó Zalaegerszeg nyugati csomópont bekötő út és komplex pihenő,
e!őzetes vizsgálati eljárás

A NlF Nemzeti lnfrastruktúra FejlesztőZrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által meghatalmazott UNITEF'83
Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (11'19 Budapest, Bornemissza tér 12.) M76 autóúthoz kapcsolódó
Zalaegerszeg nyugati csomópont bekötő út és komplex pihenő építésének" tárgyában elózetes vizsgálati
eljárás lefolytatás érdekében kérelmet nyújtott be2021. július 15-én, amely alapján 2021. július í6-án
hatóságomnál elózetes vizsgálati eljárás indult.

Az M76 jelű autóút Zalaegerszeg-Körmend közötti szakasza keresztezi a meglévó 7404 j. Zalaegerszeg-
Andrásfa mellékutat. A 7404 jelű út a Szentmártoni patak és annak völgye mellett vezet. Ezen a
szakaszon az M76 autóút völgyhíddal keresztezi a patakvölgyet (Szentmártoni patak völgye fölött

kialakított völgyhidat) és az utat. A tervezett M76 nyomvonalon az 57+250 km szelvényében különszintű

csomópont létesül, ahol a csomóponti ágak és a7404 j, út között a tárgyi csomóponti bekötóút teremti

meg a kapcsolatot. A csomópont egy összekötő úttal éri el az7404 j. utat. Az összekötó út a7404 jelű

úton a Zalaegerszeg-Andráshida (Hatházi) repülótér felé vezető úti csatlakozásból indul körforgalommal.

Az összekötó úton az autóúttól délre negyed lóhere típusú csomópontot terveztünk, ami távlatban

komplex pihenő úthálózatának csatlakozását is biztosítja majd. A pálya északi oldali csomóponti ágai
trombita típusúak,

A bekötő út, csomópont és egyoldali komplex pihenó Zalaegerszeg közigazgatási területén valósul meg.

A tárgyi bekötőút megvalósítását az M76 autóút beruházásával együtt lehet értelmezni. Az autóúti

szakasz megépülésével egyidőben kialakításra kerül a jelen tervben vizsgált 765 méter hosszú bekötóút,

valamint körforgalmú csomópont, a 4,6 hektár nagyságú egyoldali komplex pihenő, valamint a tervezett

híd-műtárgy is.

A tervezett fejlesztés az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kije!öléséről szólő345120í2. (Xl1.6.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.1,59. pontja

alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3.-5. §-ban foglaltak figyelembe vételével elózetes
vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
(8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Tel.:921795-065, e-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu)jár el.

Jelen közlemény közzétételének idópontja a közlemény hatóságom hirdetőtábláján, illetve aZala Megyei
Kormányhivatal honlapján azalábbi linken történó megjelenésének napja 2021.július 20.

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D2'l 036 m76 nyugati cs pont.zip

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezetitanulmány valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára
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vonatkozóan - figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjára - a közzétételt követő 2í
napon belül közvetlenül Hatóságomnál lehet észrevételeket tenni.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyelkapcsolatban az alábbitájékoztatást adom.

Az eljárás megindulásának a napja: 2021. júliüs 16,

Ügyintézési határidó: 45 nap

Ugyszám : 7A|KT F 10368812021,

Eljáró ügyintéző neve és elérhetósége: Németh Péter nemeth,peter@zala.qov.hu, és dr, Czigány Anita;
cziqanv.anita@zala.qov. hu

vélelmezett hatásterület

A tervezett M76 jelű autóút zalaegerszegi (külterületet érintó) szakaszán, annak 57+250 km
szelvényének területe, valamint a tervezett egyoldali komplex pihenó területe.

Az üqv irataiba való betekintés rendie

' Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe hatóságomon tekinthetnek be.

Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a
nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási időben az ellárás során keletkezett iratokba - az eljárás
bármely szakaszában - betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében
másolatot kérhet,

Hatóságom ügyfélfogadási ideje és helye:

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39. ll. emelet 2. számú iroda

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követóen

. Hétfő: 10:00 - 12:00; 13:00-15:00

. Kedd, Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

. Péntek: 8:00 - 11:30

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdése alap)án

tájékoztatom arról is, hogy a hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt:

írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt:

szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Az eliárás eredménveként meohozható döntések

A Korm. rendelet 5.§ (2)bekezdése alapján a Hatóságom azalábbi döntéseket hozhatja:

,,(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában



a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy
a teruezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6, számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá
is taftozik, a 8, számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

taftalmi követel mé nyeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti

ké rele m taft al m i követelm é nyeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
sem taftozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt, 66, § (1) bekezdés d) pontja

szeinti egyéb engedélyek bittokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat taftalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

. c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adoft
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a teruezeft tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a teruezett tevékenységhez szükséges /éíesíúési 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;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős kömyezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
taftalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírasok figyelembevételével
írja elő,"

Zalaegerszeg, 2021. július 19.

Zala Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

-Zalaegerszeg-


