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KcnHaÁN yIJIVATAL
Közlemény
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásóI szóló 31412005.
(Xll, 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 31iU2005. Korm. rendelet) 8,§ (1) és (1a) bekezdése alapján a
Pest Megyei Kormányhivatal a következő közleményt teszi közhírré:

A NlF

Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesztő ZIt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Unitef83
Müszaki Tervezö és Fejlesztö Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 'l2.) által benyújtott kérelemre az
M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg - Körmend közötti szakasz létesítéseügyében a Pest Megyei
Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Föosztály (a
továbbiakban: Kormányhivatal) elótt PE/KTFO|3532|2021. számon környezeti hatásvizsgálati eljárás
indult,

Pest Megyei

Kormányhivatal
Hulladékgazdálkodási Főosztály

Országos

Természefuédelmi

Környezetvédelmi,

1016 Budapest, Mészáros u.58/a.
Levélcím:'l539 Budapest, Pf.: 675.

Telefon: 06-1 -224-91 03, Telefax 06-1 -224-9163,
e-mail: jho@pest.9ov. hu
Ü

gyiratsám: PE/KTFO/3 53212021

AzM76 gyorsforgalmi

-

út Zalaegerszeg - Körmend

közötti

szakasz létesítésénekkörnyezeti hatásvizsgálata

[érg!mezí: NlF Nemzeti lnfrastrukttjra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci

t]t

45.)

60 nap.
A kérelem beérkezésénekidöpontja: 2021. jtilius

8.

Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidő kezdetének napja:2021.jtilius 8.

Az ügyintézési határidöbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésébenfelsorolt idötartamok.

A kérelem az M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg - Körmend közötti szakasz (52+435

-

82+491 km. sz.)

szakaszra vonatkozik, A tervezett nyomvonalon 2x2 sáv kereszlmetszettel és 20,00 m koron3szélességben,
'l10 km/h sebességhez tervezett a gyorsforgalmi út.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06_1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhetosag@pest,gov.hu Web: httpJ/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

t

,A tervezési szakasz elején a nyomvonal az 52+435 km szelvényben csatlakazik az M9 tervezett
nyomvonalához. Egy rövid szakaszon a jelenlegi 7tt sz. főút nyugati oldalán azzal párhuzarnosan vezet,
rnajd egy R=800 rn sugarú bal ívvel keresztezi a Nagypáli-patak völgyét. A nyomvonal az autóipari

tesztpályát északról, NaEypáli és Kispáli települést délről elkerüli, majd egy R=1600 m és inflexiós elleníwel
vezet tovább nyugatra, és éri el a 74O4 jelű utat. Az országos közilt Zalaegerszeg területén a Szentmártonipatak völgyében vezet, így itt a völgy feletti műtárgy elött, az 57 krn szelvény könnyezetében - összekötő t]tt
teruezésével- lehet a Zalaegerszeg nyugati csomópontot kialakítani, A csonnópont fél lóhere-fél trombita
alakr], és távlatban az egyoldali kornplex pihenöhely úthálózata is csatlakoztatható a dóli oldali le-felhajtó
ágak ködorgalmi csomópontjába,

nyomvonal ezt követóen R=1400 m sugarú átmeneti ívvel, északi irányba fordul. Az 59+178 km sz.
térségébena nyomvonal aluljáróval keresztezi a Zalaboldogfai önkormányzati út korrekcióját. A nyomvonal
nyugatról elkeruli Zalaboldogfa zártkerti részét,mald Zalaboldogfa közigazgatási területének keleti oldalán
halad hosszabb egyenessel, majd megközelltve a megyehatárt R=1200 m sugani íwel ismét nyugati
irányba fordul. Zalaboldogfa és Hagyárosbörönd között nagyrészt a megyehatár zalai oldalán vezet a
gyorsforgalmi út a fennsíkon, rövidebb, köáes hosszon azonban keresztezi Vas megye közigazgatási

A

A

megyehatár térségébenkeresztülhalad Bagod és Hagyárosbörönd
művelésúterUleteket váltakozóan
határokat, Bagod területén az út
megtörik 3500 m sugarú bal íwel, majd Hagyárosbörönd területén R=5000 m sugarú jobb íwel folytatódik a
határát

is, érintve Telekest.

közigazgatás területének északi részén,erdö, illetve mezógazdasági
keresztezve. A megyehatár térségébenaz út követi a közigazgatási

nyomvonal, aá követően egy rövidebb egyenes szakasszal vezet tovább

azúta megyehatár zalai oldalán.

A nyomvonal egy jobbos R=1000 m sugarrJ átmeneti íwel éri el a megyehatárt, ahol a tiszta ívben felvett
' csatlakozási szelvényben folytatólagosan a megyehatár keresztezése után Sárfimizdó területén, a település
belter0letétöl nyugatra halad északi irányba. Aluljáóval keresztezi a 7444 j. utat, majd Sárfimizdó

külterületének északi részénegyszerü pihenóhely létesül a 68+875 km szelvényben. A folytatásban Halastó
településen a térségetfeltáró 7441 jelű úton csomópont létes0l a 70+933 km szelvényben. A 7441 j. úl
keresztezése után a nyomvonal Döbörhegy, majd Szarvaskend területén halad. Döbörhegy település
belterületét nyugatrólkerülve keresztezi a74163j., majd a7445j. utrakat. Ezután a nyomvonal Szarvaskend
és Döröske települések határán haladva éri el a Rába és Csörnöcvölgy (HUON20008) Natura 2000
jóváhagyoft kiemelt jelentöségű természetmegőzési területet. A nyomvonal Csörnöc-Herpenyó
vízfolyás
keresáezésénélészaknyugatiirányba fordul, és keresztezi a Rába folyót. A Rába folyó völgyében több mint
3 km hosszon árvlz járta területen halad. A két vízfolyás környezetében 861 m és 724 m hosszon Natura

2000 területeken megy keresztül. A Rába keresáezése után a nyomvonal északnyugati irányba fordul
keresztezve a Szemcse-patakot és a 8 sz. főutat, majd egyenes szakasszal Körmend közigazgatási

területén csatlakozik az M80 - 86 sz. főtit épulö csomópontjához.
A nyomvonal hossza 30,046 km.

A

nyomvonaI által érintett települések: Egervár, Zalaegerszeg, Bagod, Hagyárosbörönd,

Nagypáli, Zalaboldogfa, Döbörhegy,
Gersekarát, Döröske.

Kispáli,
Halastó, Sárfimizdó, Szarvaskend, Körmend, Telekes, Magyarszecsőd,

Teruezési paraméterek:
Műszaki jellemzők:

-

Tervezési sebesség: 110 km/h,
Forgalmi sávok száma: 2x2
Forgalmisávok szélessége:3,50 m
Elválasztó sáv: 3,00 m
Korona szélesség:20,00 m
Padkaszélesség: '1,50 m

Hatásterületek:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fóosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: h8&
ueA§3
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a

területeket vette

vagy közvetlenül 5% mértékí]
re került meghatározá{a, azaz
amely 5 pg/m" növekedést vagy

csökkenést jelent

Az építéssorán a

szállító járművek

és munkagépek kibocsátásaiból,
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anyagmozg_atás,

ffidáiéé;'-,iJtt-";,h"td- i;u"Óot i"r.n"rÓ '{"g",
?]*g!_íl"i:| ,]:§g*"_': 1
t9rva,z_rs,o.al,fi9:|§,.é:,"1,il?
lláreniági
io*ií1l1|1íl,^?
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neír okoz határérték íeletti terhelést.
;Ö;il;Ö.p.p § á }ariiti,'É,Í;il;il-kiuo"=áta."
LJLl.^l.
lli=oaÁhta
^l^aiÁn
vizsgálva
alaPján
értékek
becsült
a
hatását
teiepre-no'ezesoot aooJo- fiporza, (pM19 kibocsátás)

Öffi;H"r".l"i

belÜl(60 méter) a
megatiapltható, hogy atragoi'és maximatisizélsebesség e9e_tén i9 avizsgálatitávolságon
púio téineres varháióan iem fogja meghaladni a vonatkozó 24 órás határértéket.

a
belsőégésű motorok kibocsátása (NOr, NO2, PMlg, CO) a meghatározó
a
vizsgálták
is
szakaszon
forgalmi
több
idöszakában
levegöterhelés szempontjából.
-."rvAz üzemelés
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a
a kozvetlen hatásterület
r.*gáit"pitt,,"to, hogy
-határ
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2
a
követóen,

'1

Ö#Ö;";Ü"riÚJtt"io, ennél kisebb .trteru változás több meglévó t]tszakaszon is
be
az Órás
alapján a forgalomba helyezést követöen kialakuló immissziós terhelés
A
esetében.
alai[marad minden vizsgált légszennyező komponens
e9
Zaj- és rezgésvédelem:

Az M76 gyorsforgalmi út tárgyi szakaszának kö
tervezési szakasz kezdete (52+435 km sz.) szakaszon 600 m, a Zalaegerszeg-nyugat csomópon

zajvédelmi követelmények várhatóan teljesül nek,

A

dokumentáció vizsgálatai alapján közvetett

^.f3i,:l(á'fi-;! í'i:",§re;#'1fá*ü"'.,,5o.t"ffi.=iif;

mentén (csom

7Ml

j. út men

zajterhelés nö

helés.

Természetvédelem:
építésimunkálatokkal
Közvet1en hatásterűIet: A létesítményáltal közvetlenül igénybevételre kerülŐ, az
továbbá a
tereprendezés,
kapcsolódó
a
foHmű,
á
felülete,
burkolt
közvetlenül érintett terúlet, ami az ritpálya
országos környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fóosztály
10,16 Budapest, Mészáros utca 58/a,
Telefon: (06,1) 224-9100 Fa

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.9ov.hu Web

7

közvetlen hatásterÜletként
vízelvezetö árkok területe. Ébvilagvédelmiszempontból
került meghatározásra.

különböz
az

hatások a
színi vizsgátatok

a

kisajátítási terÜlet

ek és fajok éz
közvetlen hatá

Tájvédelem:

nül igénybevételrekerülö, az építésimunkálatokkal

továbbá a
ete, átotamU, a kapcsolódó tereprendezés,
került
közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület

méter.

^314t2oo5'Korm.rendelet12-15.§-okszerintieljárásnincsfolyamatban.

(AkörnyezetvédelmihirdetményekmenŰpontaKormányhivatalhonlapjánahasznoslinkekközÖttérhető
el.)

AzÜgazhia.s.§(l}bekezdésealapjánazeljáráqsoránbármikornyilatkozatot,észrevételt

tenni,

Akr i;_á4§"io".iüiáttaksiórintiratb-etekintesijogávalélni.

jegyzőibiztosÍtjákabetekintéslehetóségétakérelemésmellékleteielektronikus
jegyzöjénél lehet részletes
ntés módjárot a, errn-t"-tt t"l"púie"i on-kormányzat

ezetet is.

országosKörnyezetvédelmi'TermészetvédelmiésHulladékgazdálkodásiFőosztály
1O16 Budapest, Mészáros utca 58/a,
Telefon: (06,1) 224,9100 Fax
E-mall: oíszagoszoldhatosag@p6st,goV,hu Web:

p,z Át<r" 10.
§-a alapján ügyfé! az a természetes vagy jogi személy, egyéb sueruezet, akinek (amelynek)
joEát vagy jogos órdekét az ügy közvetlenül érinti,

,\ Kvt 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelrrri éndekek képviseletére lótnehozott politikai pártnak

minósülö, a hatásterületen rnűtrödó egyesületeket a környezeWédelmi
hatósági eljárásokban a működési teiületükön az üEyféljogállása illeti meg.

és érdekképviseletnek nem
közigazgatási

Mindezek alapján azellárás során ügyfélijogállás megállapításáraazerre irányuló kérelem alapján van
lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kérelmezö mely jogát vagy jogos
érdekétérinti közvetlenül az ügy. Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a
bírósági bejegyzésról szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyfélijogosultságukat.

§ (8) bekezdése értelmében az észrevételeket a közmeghallgatás
hatósághoz, vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzójéhez lehet benyújtani.
31412005. Korm. rendelet 9.

^
időpontjáig

az eljáró

Kériük, az esetleges észrevételeket lehetőség szerint közvetlenül
útián, a j ho@pest.gov.hu címre szíves kedjenek meg kü ldeni.

az eliárő hatóság részére,e-maiI

A

Kormányhivatal a 314t2005, Korm, rendelet
közmeghallgatást tart.

9. §-ában szabályozottak szerint az eljárás

A közmeghallgatás időpontja: 2021. szeptember

2.

során

A közmeghallgatás tartására az érintettek személyes megjelenése nélküI kerülsor.

A

Kormányhivatal

közmeghallgatásban

a

honlapján közzétett minden olyan információt, amely

való részvétele szempontjából lényeges.

az

érintettek

i
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépéséröl szőlő 27l2O21.

(l"

29,) Korm. rendelet alapján:

§ Á Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SÁRS',
CoV-2
koronavírus-világjáruány (a továbbiakban: koronavírus-világjáruány) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségénekés életénekmegóvása érdekében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdet

ki.

3. § (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességétfolyamatosan felülvizsgálja.

A veszélyhelyzet idaje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggö

g.§

(1)

egyes intézkedésekröl szóló 57012020. (Xll. 9.) Korm. rendelet szerint:

A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást

az érintettek személyes megjelenése

néIkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

A Kormányhivatal fenti, jelen közlemény kiadásának idöpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésekre,
az úgy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jellegére, és az Akr. szerinti objektív ügyintézési
határidóre tekintettel döntött

a tárgyi ügyben a közmeghallgatás

tartásáról, illetve annak feltételeiröl.

a Kormány további
vonatkozó jogszabályok váltoása esetén a fenti,

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet fennállásának idótartama jelenleg nem ismert,

intézkedései alapján

a

Kormányhivatal

a

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.
Telefon: (06-1) 224-9100 FaK (06-1) 224-9163
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web:

,

7

kÖzmeghallgatásra vonatkozóan tett megálIapitásait fe!ülvizsgálja. Az esetleges változásokról a jelen
közlemény közhírré tételévelazonos módon ismételten közlemény kiadásával nyrljt t{ékoztatált a
Kormányhivatal,

A Kormányhivatal által kiadott közlemények az alábbi elérésihelyeken ismerhetőek meg:

-

A Kormányhivatalhonlapján azalábbi helyen:
http://www. kormanyh ivatal. hu/hu/pesUkornyezetvedel mi-hirdetmenyek

* a
* a Kormányhivatal
-

oldalon (30 napig)
hivatali helyiségében található hirdetőtáblán

a Kormányhivatal megkeresése alapján a 31412005. Korm. rendelet 8, § (2) bekezdésébenfoglaltak
szerint az érintett települések (Egeruár, Zalaegerszeg, Bagod, Hagyárosbörönd,
Kispáli, Nagypáli,
Zalaboldogfa, Döbörhegy, Halastó, Sáiimizdó, Szaruaskend, Körmend, Telekes, Magyarszecsőd,
Gersekarát, Döröske) jegyzői által közterületen és helyben szokásos egyéb módon történő
közzététel során

A környezetvédelmi hatóság a Kvt.71.§ (1) bekezdése alapján az 0gyben rendelkezésre álló összes
adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenységmegkezdéséhezszükséges környezetvédelmi
engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Budapest, 2021. július 26.
Dr.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fóosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224_9100 FaK (06-1) 224-9163
E-mall: orszagoszoldhatosag@pest.9ov,hu Web:

