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A Zala Megyei Önkormányzat (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10.) által meghatalmazott 

TSPC Technical and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7.) által 

meghatalmazott Penta-Kör Kft. (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő utca 15.) „Garabonc – Nagyrada – 

Zalaszabar kerékpár út építésének” tárgyában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása érdekében 

kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2021. november 15-én, amely alapján 2021. november 16-án 

előzetes vizsgálati eljárás indult. 

A tervezett kerékpárút kezdőpontja Garabonc település belterületének északi határán lévő 7522 jelű 

Galambok-Zalaapáti összekötő út ~9+510 km szelvénye, végpontja Esztergályhorváti külterületén lévő 

7512 jelű Zalavár-Zalaszabar összekötőút ~5+105 km szelvénye. A tervezési területhez tartozik két rövid 

belterületi szakasz: Nagyrada belterületén a 7522 j. út ~11+050 – 11+170 km szelvényei között, az út 

jobb oldalán és Zalaszabar belterületén a ~13+515 – 13+610 km szelvények között van, a 7522 j. út bal 

oldalán.  

A tervezett kerékpárút öt szakaszból áll: 

1. szakasz: Garabonc-Nagyrada közötti külterület (1463 m) 

2. szakasz: Nagyrada belterület (115 m) 

3. szakasz: Nagyrada-Zalaszabar közötti külterület (1696 m) 

4. szakasz: Zalaszabar belterület (94 m) 

5. szakasz: Zalaszabar külterület (1317 m)  

A tervezett létesítmény az alábbi települések területét érinti: Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és 

Esztergályhorváti. 

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-

5.§-ban rögzítettek alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.  

A beruházás 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 1.8.259. pontja alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 



A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt közlemény helyben szokásos módon 

történő legalább 21 napra közhírré tételéről. A közlemény osztályom hirdetőtábláján és a Zala Megyei 

Kormányhivatal honlapján az alábbi letöltési linken érhetőek el: 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip 

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

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip történő 

megjelenés napja: 2021. november 17. 

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint” 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

Németh József 
főosztályvezető 

 

 

 

 

Kapja: 

1. Garabonc Község Önkormányzata - 8747 Garabonc, Fő út 16. - elektronikusan 

2. Nagyrada Község Önkormányzata - 8746 Nagyrada, Kossuth L. utca 51. – elektronikusan 

3. Zalaszabar Község Önkormányzata – 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1. – elektronikusan 

4. Esztergályhorváti Község Önkormányzata – 8742 Esztergályhorváti, Deák F. út 1. 

5. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Hirdetőtáblája - Helyben 

6. Irattár 

 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip
http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip


K Ö Z L E M É N Y 
 

„Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar kerékpár út építésének előzetes vizsgálati eljárása” 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján 

értesítem az érintetteket, hogy Zala Megyei Önkormányzat (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 

10. ) által meghatalmazott TSPC Technical and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu 

tér 7.) által meghatalmazott Penta-Kör Kft. (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő utca 15.) tárgyában kérelmet és 

tervdokumentációt nyújtott be hatóságomra 2021. november 15-én. 

A tervezett kerékpárút kezdőpontja Garabonc település belterületének északi határán lévő 7522 jelű 

Galambok-Zalaapáti összekötő út ~9+510 km szelvénye, végpontja Esztergályhorváti külterületén lévő 

7512 jelű Zalavár-Zalaszabar összekötőút ~5+105 km szelvénye. A tervezési területhez tartozik két rövid 

belterületi szakasz: Nagyrada belterületén a 7522 j. út ~11+050 – 11+170 km szelvényei között, az út 

jobb oldalán és Zalaszabar belterületén a ~13+515 – 13+610 km szelvények között van, a 7522 j. út bal 

oldalán.  

A tervezett kerékpárút öt szakaszból áll: 

1. szakasz: Garabonc-Nagyrada közötti külterület (1463 m) 

2. szakasz: Nagyrada belterület (115 m) 

3. szakasz: Nagyrada-Zalaszabar közötti külterület (1696 m) 

4. szakasz: Zalaszabar belterület (94 m) 

5. szakasz: Zalaszabar külterület (1317 m)  

A tervezett létesítmény az alábbi települések területét érinti: Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és 

Esztergályhorváti. 

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-ban foglaltak figyelembe vételével előzetes 

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.: 92/795-065, e-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu) jár el. 

A beruházás 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 1.8.259. pontja alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közlemény osztályom hirdetőtábláján, illetve a Zala Megyei 

Kormányhivatal honlapján az alábbi linken történő megjelenésének napja: 2021. november 17. 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti tanulmány valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára 

http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D21_055_Garabonc_Nagyrada_Zalaszabar_kerekpar_EVD.zip


vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjára – a közzétételt követő 21 

napon belül közvetlenül Hatóságomnál lehet észrevételeket tenni. 

 

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. 

 
Az eljárás megindulásának a napja: 2021. november 15. 

Ügyintézési határidő: 45 nap     

Ügyszám: ZA/KTF/05154-1/2021. 

Eljáró ügyintéző neve és elérhetősége: Németh Péter; nemeth.peter@zala.gov.hu  

Vélelmezett hatásterület  

A 7522 j. út tevékenységgel érintett részei, valamint vele szomszédos területek. 

 

Az ügy irataiba való betekintés rendje 

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 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 hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. § (1) 

bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy „A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) 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 Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Hatóságom az alábbi döntéseket hozhatja: 

mailto:nemeth.peter@zala.gov.hu


„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy 

a tervezett 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 tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 

tartalmi követelményeit,  

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 

kérelem tartalmi követelményeit,  

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;  

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, 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 adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,  

cb) 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;  

d) 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.” 

 

Zalaegerszeg, 2021. november 17. 

 

 

Zala Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

                                                                              -Zalaegerszeg- 
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