
 

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: ( 36-92) 795-065 
E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

Ügyiratszám:  

Ügyintéző: 

 

Telefon: 

ZA/KTO/00742-6/2023. 

Németh Péter 

dr. Parragi Valéria 

92/795-069 

92/795-065 

 Tárgy: 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

„74. sz. főút Nagykanizsa – 

Zalaegerszeg közötti szakaszának 

négynyomúsítása” környezet-

védelmi engedélyezési eljárása 

környezetvédelmi engedélyezési 

eljárása  

Közlemény 

 

Tisztelt Cím! 

 

Osztályomra az ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Útépítési Beruházások Támogatásért 

Felelős Helyettes Államtitkára (1134 Budapest, Váci út 45.) által megbízott U2P Konzorcium (UTIBER 

Közút Beruházó Kft. konzorciumvezető), UVATERV Út-és Vasúttervező Zrt. (konzorciumi tag) és a 

PANNONWAY Építő Kft. (konzorciumi tag) által benyújtott kérelem és a VKÖTI Mérnök Iroda Kft. (1519 

Budapest pf 241.) által készített 52643-01 munkaszámú dokumentáció 2023. február 16. napján 

beérkezett, mely alapján ZA/KTO/00742/2023. szám alatt 2023. február 16. napján eljárás indult. 

A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.103. pontja alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.  

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  

6-11/B.§, és a 25/A-25/B. §-ban rögzítettek alapján, környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében, 

kerülnek elbírálásra.  

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében – 25/B. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel - foglaltakra 

tekintettel felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodjék a 

mellékletként csatolt közlemény helyben szokásos módon legalább 30 napra történő közhírré tételéről.  

 

A közlemény osztályom hirdetőtábláján és a Zala Vármegyei Kormányhivatal honlapján a hirdetmények 

menüpont alatt, míg a tervdokumentáció az alábbi letöltési linken 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_011_ZA_KTO_00742-1_2023.zip  érhető el. 

 

A közzététel időpontja a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján és az alábbi linken  

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_011_ZA_KTO_00742-1_2023.zip 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_011_ZA_KTO_00742-1_2023.zip
http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D22_029_zalmon-lazactelep.zip
http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D22_029_zalmon-lazactelep.zip


  történő megjelenés napja: 2023. február 24. 

 

 

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint” 

 

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából: 

 

 Németh József 

              főosztályvezető 

 

 

 

Elektronikus úton kapják: 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-

19. – KRID: 15734453 

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. KRID: 

15734446 

3. Bocfölde Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8943 Bocfölde, Ady u. 15. – KRID: 1584357 

4. Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8913 Egervár, Vár út 2. KRID: 15806730 

5. Baki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. KRID: 15806613 

6. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 8936 Zalaszentmihály, Jókai M. u. 3. 

KRID: 15808165 

7. Hahót Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8773 Pölöske, Szabadság tér 2. KIRD: 1581198 

8. Újudvar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8778 Újudvar, Petőfi Sándor utca 2. KRID: 

15809173 

9. Söjtör Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 8897 Söjtör, Petőfi utca 2. KRID: 15807119 

10. Irattár 

https://zalaszentmihaly.hu/index.php/hivatal/hivatali-ugyintezok/83-zalaszentmihalyi_kozos_onkormanyzati_hivatal_ugyintezoi
https://www.google.hu/maps/place/8897+S%C3%B6jt%C3%B6r+Pet%C5%91fi+utca+2.+


K Ö Z L E M É N Y 

 

„75. sz. főút 10+800 – 33+320 km.sz. között 11,5 t-s burkolat megerősítéséhez valamint Zalaapáti 

és Bak települések között kerékpárút létesítésének”– környezetvédelmi engedélyezési eljárása 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.§ (1)-(3) bekezdései alapján, 

értesítem az érintetteket, hogy az ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Útépítési Beruházások 

Támogatásért Felelős Helyettes Államtitkára (1134 Budapest, Váci út 45.) által megbízott U2P 

Konzorcium (UTIBER Közút Beruházó Kft. konzorciumvezető), UVATERV Út-és Vasúttervező Zrt. 

(konzorciumi tag) és a PANNONWAY Építő Kft. (konzorciumi tag) által benyújtott kérelem és a VKÖTI 

Mérnök Iroda Kft. (1519 Budapest pf 241.) által készített 52643-01 munkaszámú nyújtott be környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatására. 

A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.103. pontja alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.  

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 6-11/B.§, és a 25/A-25/B. §-ban foglaltak figyelembe 

vételével környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.  

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Tel.: 92/795-065, e-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu) jár 

el. 

Jelen hirdetmény közzétételének időpontja a hirdetménynek Hatóságom hirdetőtábláján, illetve a Zala 

Megyei Kormányhivatal honlapján a hirdetmények menüpont alatt, míg a tervdokumentáció az alábbi 

letöltési linken http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_011_ZA_KTO_00742-1_2023.zip történő 

megjelenésének napja: 2023. február 24. 

Jelen Közlemény közzétételének időtartama a Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése és a 9. § (7) 

bekezdése alapján legalább 30 nap. 

A Korm. rendelet 8. § (1)-(1a) bekezdései alapján a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást 

adom. 

Az eljárás megindulásának a napja: 2023. február 15. 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

Ügyirat száma: ZA/KTO/00742/2023. 

Eljáró Ügyintéző neve és elérhetősége: Németh Péter; nemeth.peter@zala.gov.hu; (92) 795-069 

 

 

 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_011_ZA_KTO_00742-1_2023.zip
mailto:nemeth.peter@zala.gov.hu


 

Az ügy tárgyának rövid ismertetése 

A beruházás célja többek között: 

2x2 sávos főút 

74 sz. főút 2x2 forgalmi sávos szakasza 

Út jellege: külterületi 

Közút osztálya: főutak (II. rendű) 

Tervezési sebesség: 110 km/h 

Koronaszélesség: 20,00 m 

Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m 

Burkolatszélesség: 8,00 m 

Tervezési élettartam: 15 év 

A megengedett sebesség a következőképpen alakul a tervezett nyomvonal teljes hosszán: 

1+380-2+605 km sz. között: 100 km/h 

2+605-33+690 km sz. között: 110 km/h 

33+690-34+370 km sz. között: 100 km/h 

34+370-46+200 km sz. között: 110 km/h 

46+200-46+796 km sz. között: 70 km/h 

1-1/A. jelű nyomvonalváltozat a 74 sz. főút-M7 autópálya északi alcsomópontjához csatlakozik 

az 1+380 km szelvényben. 

A tervezett tengely teljes hossza 45416 m, a tervezési szakasz vége 46+796 km szelvény. 

A tervezett nyomvonal a következőképpen valósul meg: 

1+380-4+800 km sz. között: meglévő 74 sz. főút bal oldalán épül a másik pálya, 

4+800-32+700 km sz. között: új nyomvonalon halad a 2x2 sávos főút, 

32+700-42+200 km sz. között: meglévő 74 sz. főút bal oldalán épül a másik pálya, 

42+200-42+700 km sz. között: átmeneti szakasz, 

42+700-46+796,90 km sz. között: meglévő 74 sz. főút jobb oldalán épül a másik pálya. 

Vélelmezett hatásterület: 

Zalaegerszeg, Bocfölde, Csatár, Sárhida, Bak, Pölöske, Söjtör, Hahót, Zalaszentbalázs, 

Magyarszerdahely, Homokkomárom, Magyarszentmiklós, Fűzvölgy, Hosszúvölgy és Nagykanizsa 

települések területei.  

Az ügy irataiba való betekintés rendje: 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe osztályomon tekinthetnek be. 



Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a 

nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási időben az eljárás 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. II. emelet 2. számú iroda 

Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő előzetes időpont egyeztetést követően 

 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 és természetvédelmi osztálynál lehet részletes felvilágosítást 

kapni. 

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

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 eljárás eredményeként meghozható döntések 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§ (1) bekezdés a) pontja, 71. § (1) bekezdés  

b) pontja alapján környezetvédelmi engedélyt ad ki, a határozat tartami követelményeit a Korm. rendelet 

10. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

Zalaegerszeg, ”időbélyegző szerint” 

  

 

 

Zala Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

- Zalaegerszeg - 
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