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K Ö Z L E M É N Y

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal) a NIF  Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely:  1134 Budapest, Váci u. 45.; KSH törzsszám: 11906522, KÜJ:
100365768, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró VIBROCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest,
Bozókvár u 12., KSH törzsszám: 10766323) által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „73. sz. főút
11,5  tonnás  burkolaterősítése  párhuzamos  kerékpárút  fejlesztéssel  –  73.  sz.  főúttal  párhuzamos
kerékpárút tervezése a Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút) szakaszon – Előzetes Vizsgálati
Dokumentáció” elnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján VE/30/08481/2022.
ügyiratszámon indult  közigazgatási  hatósági  eljárás,  melyről  az általános közigazgatási  rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom. 

Az ügy tárgya: 73. sz. főúttal  párhuzamos Csopak (71.sz.  főút)  – Veszprém (8. sz. főút)  szakaszon
tervezett kerékpárút előzetes vizsgálati eljárása.

A  beruházás  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának
gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről szóló  2006.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ngtv.)  1.  §  (1)
bekezdése és  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  1.2.127.  pontja  szerint
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Ügyiratszám: VE/30/08481/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 17.

Az  ügyintézési  határidő: 45  nap. Legfeljebb:  2023.  január  16.,  tekintettel  a  kormányzati  igazgatási
szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára és 2. § (2) a) pontjára.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
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b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: 

Szentes Norbert, 88/550-935

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek     

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF 

Hivatali kapu azonosító: 346009700

E-Papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus: Környezet-
és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

Az ügy rövid ismertetése:

A jelen eljárás tárgyát  a 73. sz. főúttal párhuzamos kerékpárút Csopak (71.sz.főút) – Veszprém (8.sz.
főút) szakaszára vonatkozó kerékpár út építése képezi.

A Dokumentációban 3 nyomvonal verzió került bemutatásra (B, C.1.1 és C1.2), mely nyomvonal
változatok részletes ismertetését a Dokumentáció 2.3. pontjai, 11-12. oldalai tartalmazzák.

A  tervezett  kerékpárút  3  változata  által  érintett  ingatlanok  a Dokumentáció  19–23.  oldal  a  2.3.4.
táblázatában foglaltak alapján az alábbiak: 

B változat

Csopak 458, 164, 163/5, 162/3, 162/2, 162/1, 18, 034/2, 0501, 327/8, 1401/3 hrsz.-ek

Paloznak 0909, 0906, 0974, 0975, 0977, 0994/2, 0995, 0996, 0997 hrsz.-ek

Lovas 082, 080, 081 hrsz.-ek

Veszprémfajsz 085/3, 085/1, 086/2, 086/8, 086/7, 086/6 hrsz.-ek

Felsőörs 0112/1, 0113 0114, 0115, 0116 hrsz.-ek

Veszprém 08, 011/4, 012/23, 010, 0117/1, 017, 023, 024/1, 024/2, 022, 031/2, 032/1, 032/2, 032/4, 033
hrsz.-ek

C1.1 változat

Csopak 458, 164, 163/5, 162/3, 162/2, 877, 1111/1, 1111/2, 1130/11, 1201/1, 1186, 0116/1, 0116/2,
0112/16, 0111/1, 0111/2, 054, 078, 077, 076/6, 075/1, 071, 076/3, 076/2, 076/4, 070/2, 073/1, 073/2,
073/3,  073/4,  073/5,  073/6,  073/7,  073/8,  073/9,  073/10,  073/11,  073/12,  073/13,  073/14,  073/15,
073/16, 073/18, 072/3, 057, 060, 056, 055/1 hrsz.-ek

Paloznak 0996, 0997 hrsz.-ek

https://epapir.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
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Veszprémfajsz 085/3, 085/1, 086/2, 086/8, 086/7, 086/6, 084, 047/6, 047/11, 045, 048/3, 114/2, 49/4,
104, 107, 106/2, 31/18, 031/17, 031/16, 031/15, 031/14, 031/13, 031/12, 031/11, 031/10, 031/9, 031/8,
031/3, 031/33 hrsz.-ek

Nemesvámos  089/3,  092/290,  092/291,  092/292,  092/293,  092/294,  092/295,  092/296,  092/268,
092/263, 092/241, 092/240, 092/110, 092/137, 092/84, 092/58, 02/32, 092/7, 092/136, 932/93, 932/52,
932/19, 930/97, 930/83, 930/108, 0101/1, 0112/3 hrsz.-ek

C1.2 változata

Csopak 458, 164, 163/5, 162/3, 162/2, 877, 1111/1, 1111/2, 1130/11, 1201/1, 1186, 0116/1, 0116/2,
0112/16, 0111/2, 0112/15, 0112/12, 0112/11, 0112/10, 0112/9, 0112/8, 0112/7, 0112/6, 0112/5, 0112/4,
0114/10,  0113,  0117/5,  0114/7,  0114/6,  0114/5,  0114/4,  0114/3,  0109/1,  0106,  083/3,  083/2,  083/1,
067/2, 079/2, 079/1, 054, 078, 077, 076/6, 075/1, 071, 076/3, 076/2, 076/4, 070/2, 073/1, 073/2, 073/3,
073/4,  073/5,  073/6,  073/7,  073/8,  073/9,  073/10,  073/11,  073/12,  073/13,  073/13,  073/14,  073/15,
073/16, 073/18, 072/3, 057, 060, 056, 055/1 hrsz.-ek

Paloznak 0996, 0997 hrsz.-ek

Veszprémfajsz 085/3, 085/1, 086/2, 086/8, 086/7, 086/6, 084, 047/6, 047/11, 045, 048/3, 114/2, 49/4,
104, 107, 106/2, 31/18, 031/17, 031/16, 031/15, 031/14, 031/13, 031/12, 031/11, 031/10, 031/9, 031/8,
031/3, 031/33 hrsz.-ek

Nemesvámos  089/3,  092/290,  092/291,  092/292,  092/293,  092/294,  092/295,  092/296,  092/268,
092/263, 092/241, 092/240, 092/110, 092/137, 092/84, 092/58, 092/32, 092/7, 092/136, 932/93, 932/52,
932/19, 930/97, 930/83, 930/108, 0101/1, 0112/3 hrsz.-ek

A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje 2024. június, a kivitelezés várható hossza kb. 3 - 3,5 év. Az
üzembe helyezés 2027 év végere tervezett.

A  tervezett  beruházás  az R.  3.  §  (1)  bekezdés a)  pontja  alapján  előzetes vizsgálati  eljárás  köteles
tevékenység, tekintettel arra, hogy az R. 3. sz. melléklet 87. c) pontjában („közutak és közforgalom elől
el nem zárt magánutak, kerékpárutak – országos közút fejlesztése 1 km hossztól”) nevesített. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A  közvetlen  hatásterület  megegyezik  a  tervezett  nyomvonal  által  közvetlen  igénybevétellel  érintett
területtel (kerékpárút koronaszélessége, töltés-bevágás), valamint a kapcsolódó létesítmények, tervezett
műtárgyak terület-igénybevételével. 

A  közvetlen  hatásterület  megegyezik  a  tervezett  nyomvonal  által  közvetlen  igénybevétellel  érintett
területtel (kerékpárút koronaszélessége, töltés-bevágás), valamint a kapcsolódó létesítmények, tervezett
műtárgyak  terület-igénybevételével,  közvetett  hatásterületként,  pedig  a  nyomvonalváltozatok  100
méteres körzetét tekintette a Kérelmező.

A  beruházáshoz  kapcsolódóan  nincs  országhatáron  átterjedő  hatás,  így  az  R.  12-15.  §  szerinti
nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.

Az  R  .  3  .  §  (3)  bekezdése  szerint    a   jelen  közleményt    a  Kormányhivatal  honlapján    közzéteszem  
(http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek),  valamint  az  R. 3.  §  (4)  bekezdése  szerint
megküldöm a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének.  A jegyző haladéktalanul, de
legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon
történő közzétételéről. 

http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
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Jelen közlemény Kormányhivatal honlapján történő közzétételének időpontja: 2022. 12. 02.

Az elektronikus úton közzétett   Do  kumentáció elérési helye:  

A Dokumentáció elektronikus példánya előzetes egyeztetés alapján a tervezett tevékenységgel érintett
település  (Veszprém Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatal,  Csopaki  Közös Önkormányzati
Hivatal,  Alsóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,  Nemesvámosi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,
Balatonalmádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal)  jegyzőinél,  valamint  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán tekinthető
meg, a betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

Fentieken  kívül  a  Kormányhivatal  által  elektronikus  úton  közhírré  tett  Dokumentáció  elérési  helye:
http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek internetes oldal.

A Dokumentáció digitálisan a

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901848a38c1193f31/134776/-

5634316020805843175/8481_22_EVD.zip 

webcímen található meg.

Az   észrevételek megtételére, kérdések felvetésére biztosított lehetőségek:  

Felhívom az  érintett  nyilvánosság  figyelmét,  hogy  az  R. 3.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a
létesítés helyével  kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat  szükségességére, illetve az
előzetes  vizsgálati  dokumentáció  tartalmára  vonatkozóan  a  Kormányhivatal  közleményének
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatalnál észrevételt lehet tenni.

A   Kormányhivatal által hozható döntések az R. 5. § (2) bekezdése   alapján:  

A Kormányhivatal 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 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) és cc) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901848a38c1193f31/134776/-5634316020805843175/8481_22_EVD.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901848a38c1193f31/134776/-5634316020805843175/8481_22_EVD.zip
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cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang
legkésőbb  a  tervezett  tevékenységhez  szükséges  létesítési,  építési  engedély  iránti  kérelem
előterjesztéséig  megteremthető,  ezt  a lehetőséget  rögzíti,  és előírja,  hogy a kizáró okot  a létesítési,
építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni,

cc) ha  a  tervezett  tevékenység  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  közlekedési
infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel 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,

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.

Az eljárást lezáró döntés közlése:

A Ngtv. 2. § (1) bekezdése szerint  a Kormányhivatal a határozatot hirdetményi úton közli. A döntés
közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

A közlés jogkövetkezményei a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az eljárást lezáró döntés közhírré tétele:

A  Kormányhivatal  az  eljárást  lezáró határozatot  megküldi  az  eljárásban  részt  vett  önkormányzatok
jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes
szövegének közhírré tételéről. 

Az  eljárást  lezáró  döntés  nyilvánosságra  hozatalára  az  R.  5.  §  (6)  bekezdése,  és  a  környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése az irányadó.

Ügyféli jogok gyakorlása: 

Felhívom az érintettek szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit az
Ákr. 26. § (1) – (2) bekezdései szabályozzák.

Amennyiben  jelen  közleményben szereplő  kérelemre  indult  eljárás  természetes  vagy  jogi
személy,  egyéb  szervezet  jogát  vagy  jogos  érdekét  közvetlenül  érinti,  úgy  írásban,  fenti
elérhetőségeken kérelmezheti ügyféli jogállásának megállapítását.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően is  betekinthet  az eljárás során keletkezett  iratba.  Az Ákr.  33.  § (4)  bekezdése alapján az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet,  vagy  – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza.  Az Ákr. 5. § (1)
bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
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Továbbá felhívom az érintettek figyelmét, hogy  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) nevesített ügyfél az
Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton történő ügyintézésre köteles. Az e követelménynek meg
nem felelő nyilatkozat az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése szerint hatálytalan.

A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22.) MVM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás
rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Vitai Gertrúd
osztályvezető


	Ügyféli jogok gyakorlása:
	A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
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