
Sz. Érintettségi kör Szerv Dátum 3/239-.../2021. Nyilatkozat

1.
környezetvédelemre 
kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály

2021.03.29
ZA/KTF/002148-
2/2021.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2025. (I.11.) Korm. Rendelet alapján környezeti vizsgálat 
lefolytatásának szükségességét a véleményezési dokumentáció 
szükségességéről nem nyilatkozott.  A Sormás 07/4 és 07/5 hrsz.-ú 
ingatlanok szereplnek "A vidékfejlesztési értesítő 2012. január 13-án 
kiadott, LXII. évfolyam 1. számában lehatárolásra váró "ex lege" 
védett láp területek között. A területek átsorolása akkor történhet meg, 
ha előtte a környezet-természetvédelmi hatóság egyedi eljárással, a 
Tvt. szerinti egyedi lápkijelölési eljárást lefolytatja a vegetációs 
időszakban, legkorábban május-június hónapban. Az egyeztetés 
további szakaszaiban részt kívánok venni. Az egyeztetési 
dokumentációt elektronikus úton kérem.

2.
természet- és 
tájvédelemre 
kiterjedően

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság

2021.03.16 1363-2/2021

A tervezett módosítások érintik a 07/5a, 07/5b, 07/4 hrsz.-ú legelő 
művelési ágú ingatlanokat, melyek nyilvántatásunk szerint ex lege 
védett lápterületek. A hatályos HÉSZ alapján kijelölt övezetnek 
megfelelő hasznosítás a mai napig nem történt, Igazgatóságunk 
véleménye szerint olyan jellegű övezetódosításra van szükség 
természetvédelmi szempontbül, ami az ex lege lápterület - melyl 
számos ritka, védett és fokozottan védett faj élőhelye lehet - természeti 
állapotát nem veszélyezteti, ezért a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ 
(3) bekezdés szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását táj- és 
természetvédelmi szempontból szükségesnek tartja, a 4. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, az egyeztetési eljárásban részt 
kíván venni.

3.

környezet- és 
település-
egészségügyre 
kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

2021.03.12
ZA/NEF/0409-
2/2021.

A 2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet 1.§ (2) bek. A) pontjában, valamint 
1.§ (3) bek. A)-b) pontjában foglaltakra környezeti értékelés készítése 
és környezeti vizsgálat lefolytatása közegészségügyi szempontból nem 
indokolt.

Országos Vízügyi Főigazgatóság X X A megkeresésre nem reagált.

Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2021.03.23 0752-003/2021

Levelében jelezte, hogy az Igazgatóság nem szerepel a 2/2005. (I.11.) 
Korm. Rendelet állásfoglalásra kötelezett környezetvédelméért felelős 
szervek listájában, az adatszolgáltatást a területi vízügyi hatóság 
szolgáltatja. A véleményezési eljárásban részt kíván venni, az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében is eljár.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

X X
A megkeresésre nem reagált.

5.
helyi környezet- és 
természetvédelemre 
kiterjedően

Murakeresztúr Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője

X X
A megkeresésre nem reagált.

6.
az épített környezet 
védelmére kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész

X X

A megkeresésre nem reagált.

7.
erdővédelemre 
kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti Osztály

2021.03.16
ZAG/030/01869-

2/2021.

A módosítások az Országos Erdőállomány Adattárban található erdőt 
nem érintenek, így a módosítások ellen kifogást nem emelek. A 
2/2005. (I.11.) Korm. Rendeletre hivatkozva a módosítások során a 
közvetett hatások nem járnak számottevő károm hatással az erdőkre, 
azok talajára, vízháztartsára, mikroklímjára. Környezeti vizsgálat 
lefolytatása erdészeti szempontból nem szükséges.Az eljárás további 
szakaszaiban nem kívánok részt venni. 

8.
talajvédelemre 
kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

X X

A megkeresésre nem reagált.

Érintettség esetén részt vesz, megkeresés volt

Murasóder Kft. 048/3‐4, 048/13 hrsz.‐ú telkeken beépítésre nem szánt kavicsfeldolgozó létrehozása ‐ TRE módosítása

A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet alapján 

2021.03.31.

Mindig részt vesz

a felszíni és a felszín 
alatti vizek minőségi 
és mennyiségi 
védelmére kiterjedően

4.



9.
a termőföld 
mennyiségi 
védelmére kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földmérési és 
Földügyi Osztály 2.

2021.03.23 13139/2021.

A termőföld mennyiségi védelme követelményeit ismertette. A 07/1-2 
és 07-/4-5 hrsz. földrészletek 3-as minőségi osztályú területek 8,00 
AK/ha értékkel, a településen a legelő átlagos AK értéke 6,32 AK/ha. 
Az átsorolással érintett területek átlagosnál jobb minőségűek, de 
közvetlenül szomszédosak a már ipari területként működő, 
többségében beépített területekkel. A tervezett tevékenység lehetőség
szerint gyengébb minőségű földeken a lehető legkisebb mértékű 
termőföld igénybevételével történjen, és a szomszédos mezőgazdasági 
területek hasznosítását ne akadályozza.  A környezeti hatásvizsgálat 
készítésére vonatkozóan nem nyilatkozott.

10.
földtani és 
ásványvagyon 
védelemre kiterjedően

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály
Bányászati Osztály

X X

A megkeresésre nem reagált .

11.

a természetes 
gyógytényezők, 
gyógyhelyek 
természeti 
adottságainak 
védelmére kiterjedően

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály

X X

A megkeresésre nem reagált.

12.

kulturális örökség 
(műemlékvédelem, 
régészet) védelmére 
kiterjedően

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztály

2021.03.25
BP2602/00212-
2/2021

A 07/5 helyrajzi számú módosítással érintett ingatlant, a 40698 
azonosító számú lelőhely. Kérem, hogy a megyei örönségvédelmi 
hatóság segítségével tisztázzák a terület régészeti érintettségét. 
Terepbejárást javasol a teljes terület régészeti érintettségének 
felderítésére. 

12.

kulturális örökség 
(műemlékvédelem, 
régészet) védelmére 
kiterjedően

Zala Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Örökségvédelmi, 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály

2021.03.19
ZA/201/501-
2/2021.

A környezeti vizsgálat elvégzésére vonatkozóan nem nyilatkozott, 
adatot szolgáltatott. A további eljárásban részt kíván venni. 

13.
kémiai biztonságra 
kiterjedően

Nemzeti Népegészségügyi Központ X X
A megkeresésre nem reagált.

14.
súlyos ipari balesetek 
megelőzésére 
kiterjedően

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

X X

A megkeresésre nem reagált.


