
3. számú melléklet

Koordinációra kijelölt 
kormánymegbízott

Hatósági eljárás Szakhatósági eljárás

1.
A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

2009. április 9. nincs kijelölve
A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem 
megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó 

beruházások

Keszthely város közigazgatási területe, 0380, 0378/6 hrsz.
Balatonszentgyörgy 0115/2 hrsz. 

Zalakomár közigazgatási területe, 0175 hrsz. 
Balatonmagyaród közigazgatási területe,  04 hrsz.

Alsópáhok közigazgatási területe
Sármellék közigazgatási területe

Zalavár közigazgatási területe, 022/1, 022/4, 023/2 hrsz.

nincs meghatározva

1. hallépcső a 21T műtárgy mellett, létesítmény szám: IV/H 
(Keszthely 0380 hrsz. )

2. 1 db kilátó áthelyezése, építmény szám: VI/K (Balatonszentgyörgy 
0115/2 hrsz.)

3. áramlásjavító csatorna, létesítmény szám: VI/Cs (Zalakomár 0175 
hrsz. 

Balatonmagyaród  04 hrsz.)
4. Híd1-Híd2 bontása, létesítmény szám: VI/H1-2 (Balatonmagyaród 

04 hrsz.)
5. töltésépítés, létesítmény szám: VI/T1, VI/T2 (Balatonmagyaród 04 

hrsz.)
6. 7. sz. anyagnyerőhely élőhely rekonstrukció, létesítmény szám: 

VII/A (Keszthely 0380 hrsz.)
7. Hamvasréti-csatorna torkolati zsilipek bontása, létesítmény szám: 

VIII/Tzs (Keszthely)
8. középső és déli részterületek szétválasztása, létesítmény szám: 

VIII/ÖK, VIII/ÖD (Keszthely, Alsópáhok, Sármellék)
9. 22T jelű zsilip átépítése, létesítmény szám: IX/22T 

(Balatonmagyaród)
10. Ingói szivattyútelep bontása, létesítmény szám: X/Isz 

(Zalavár 022/1 hrsz.)
11. Ingói szivattyútelep energiaellátó vezeték bontása, létesítmény 

szám: X/E (Zalavár)
12. Maróvölgyi Déli részöblözet (csatorna, töltés, műtárgy építés, 
szivattyútelep építés), létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz 

(Sávoly, Szergerdő, Somogysámson)
13. Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz. összekötő út, 

útcsatlakozás, létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz (Sávoly, 
Somogysámson)

14. Fenékpusztai géptelep rekonstrukció, létesítmény szám: 
XVII/SzB (Keszthely 0378/6 hrsz.)

15. Balatonhídvégi őrtelep építményeinek átalakítása, építmény szám: 

nem nincs nincs

2.

A budapesti központi szennyvíztisztító telep
és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt

és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
150/2006. számú Korm. rendelet

2012. január 1. nincs kijelölve
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési 

projekt

Zalaegerszeg  0940 hrsz. (szennyvíztisztító telep)
Zalaszentiván 035 hrsz. (iszaptározó)

Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Bocfölde, Boncodfölde, Csatár, Kávás, Kisbucsa, 
Kispáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Pusztaszentlászló, Söjtör települések összes 

csatornája (csatornabővítés)
Zalaegerszeg összes csatornája (csatornarekonstrukció)

nincs meghatározva

Zalaegerszeg  szennyvíztisztító telep fejlesztése
Zalaszentiván iszaptározó fejlesztése

Csatornabővítés: Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Bocfölde, 
Boncodfölde, Csatár, Kávás, Kisbucsa, Kispáli, Nemesapáti, 

Nemeshetés, Pusztaszentlászló, Söjtör
Csatornarekonstrukció: Zalaegerszeg

nem nincs nincs

3.

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

2012. október 31.
Baranya Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-
Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a 

vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások.

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem nincs nincs

1. Egyes országos közúti közlekedési projektek
1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi 

közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 
szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú 

mellékletében felsorolt projektek.
1.25. A 86. számú főút, Szombathely és országhatár 

közötti szakaszának rekonstrukciója és 
kapacitásbővítése                                                                             

1. mell. 1.27. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő 
szakasz megépítése.

1/a. mell. 1.42.
1.37. A 76. számú főút rekonstrukciója.

1.93. Körforgalmú csomópont kiépítése a 74. számú 
főút és a 73231. jelű út keresztezésében.

1.101. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú 
főút és a 7511. jelű út keresztezésében.

1.112. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai 
beavatkozások a 7. számú főút 69+780-70+100 km 

szelvényei között.
1.127. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai 

beavatkozások a 74. számú főút 40+600-41+200 km 
szelvényei között.

1.128. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai 
beavatkozások a 74. számú főút 56+680-57+420 km 

szelvényei között.
1.153. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú 

főút 61+806 km szelvényében.
1.154. A lenti Kerka híd fejlesztése a 75. számú főút 

62+604 km szelvényében.
1.155. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése.

1.156. A lenti Bánkúti-forrás híd fejlesztése.
1.157. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. 

számú főút 61+975 km szelvényében.
1.158. A lenti Malom-patak híd fejlesztése.

1.184.Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Zalaegerszeg 
közötti szakasz előkészítése

1/a. mell. 1.25 
1.188 Az M76 autóút M7 autópálya (Holládi 

csomópont) és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz 
megvalósítása
1/a. mell. 1.40.

1.195 Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése

1. mell. 1.198. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése,
1/a mell. 1.55. 

1. mell. 1.200. Keszthely–Sármellék kerékpáros útvonal 
kiépítése,

1/a mell. 1.57. 
1. mell. 1.208.; 1/a. mell. 1.68.: Lendvadedes– 
Dedeskecskés– Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) 

összekötő út megvalósítása.

1.245. Murakeresztúr - Kotoriba (Kotor) közötti közúti 
kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósítsával

Zala megyét érintő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

nemnem relevánsnincs meghatározvanincs meghatározva nincs nincs

Eltérő ügyintézési határidő 

4.

Sorszám Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma Hatálybalépés
A Kormányrendeletben meghatározott 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánított beruházás, projekt megnevezése

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

Projekt-elemek
Érintett helyszín 
(helyrajzi szám)

Érintett helyszín természetben 
(utca, házszám)

Központi tervtanácsi 
vélemény szükséges

(igen/nem)

nincs kijelölve

2012. december 7.
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1. mell.: 1.247.; 1/a mell. 1.81.: Tengelysúly- és 

össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 
km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen 

(Zalakomári pihenő)
1. mell. 1.270., 1/a mell. 1.128.: A 71. számú főút 2x2 

sávos főúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és 
Keszthely térségében

1. mell. 2.56, 1/a mell 2.26.: Állomásfejlesztési és 
integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 

helyszínen (kormányablakok)
1. mell. 2.63., 1/a. mell. 2.34.: A 17. számú vasútvonal, 

Zalaszentiván-Nagykanizsa szűk keresztmetszet 
kiváltás és villamosítás

1. mell. 2.79., 1/a. mell. 2.50.: Zalaszentiván 
deltavágány előkészítése

1. mell. 3.40., 1/a. mell. 3.19.: Megyei jogú városok 
vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak 

fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 
megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében

Egyes országos közlekedési projektek                                 
1. és 1/a. mell. 2.1. A 17. számú vasútvonal, 

Szombathely-Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.

2.12. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő-Zalaegerszeg-
Boba szakasz rekonstrukciója.

GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges 
biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával

2.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált 
ügyfélszolgálat fejlesztési program megvalósítása 
(Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, 

Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, 
Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., 

Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, 
Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-Tiszai 
pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, 

Szolnok, Vác állomások felvételi épületeinek 
felújításával).

1. melléklet 1.412. és 1/a. melléklet 1.268. pont „Az 
M76 autóút Zalaegerszeg (észak) és Körmend (kelet) 

közötti szakasz előkészítése
1. melléklet 2.90. és 1/a. melléklet 2.63. pont „A 23. 

számú vasútvonal, Zalaegerszeg – Rédics (– Lendva – 
Beltinci) szakasz fejlesztése

Zala Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

1. melléklet 3.61. és 1/a. melléklet 3.46. pont 
„Zalaegerszeg megyei jogú város intermodális 

pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése a NIF 
Zrt. mint építtető megvalósításában”. 

31. Barlahida Község ivóvízhálózatának fejlesztése
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0018

Barlahida község közigazgatási területe nincs meghatározva nem releváns nem

165. A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és 
Közép- Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség-

javítása és vízellátás fejlesztése
KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017

Zalaegerszeg, Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, 
Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa, 

Zalaszentgyörgy közigazgatási területe
nincs meghatározva nem releváns nem

116. Gyűrűs-Pókaszepetk települések ivóvízminőség-
javítása

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0029
Pókaszepetk, Gyűrűs, Zalaistvánd, Kemendollár, Vöckönd közigazgatási területe nincs meghatározva nem releváns nem

118. Zalavári ivóvízminőség-javító program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0037

Zalavár közigazgatási területe nincs meghatározva nem releváns nem

 96. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS 
TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK 
MEGOLDÁSÁRA Vaspör Hagyárosbörönd, 

Ozmánbük 
KEOP-1.2.0/2F/09- 2010-0037

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

136. MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Keszthely
KEOP-1.2.0/2F/09- 2010-0089

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

145. NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS 
SZENNYVÍZTÁRSULÁS Nagykanizsa

KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004
nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

256. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS PÁKA 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSÉRE 

Páka
KEOP-1.2.0/09-11- 2013-0011

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

2. 21. KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0031
nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

2. 39. ZALASZENTGRÓT – TEKENYE 
SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem

7.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi 
költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

2014. július 26.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Vas megye területén megvalósuló beruházások (KEOP-
2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek 

energiahatékonysági beruházásai” című projekthez 
kapcsolódóan)

nincs meghatározva
(Vas megye területe)

nincs meghatározva nem releváns nem nincs nincs

8.

Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz 
kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

2013. május 10.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Vas megye területén megvalósuló beruházások 
nincs meghatározva

(Celldömölk, Csepreg, Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, 
Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár közigazgatási területe)

nincs meghatározva

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó 
munkaügyi kirendeltségek felújítása: Celldömölk, Csepreg, Körmend, 

Kőszeg, Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Szentgotthárd, 
Szombathely, Vasvár 

nem 15 nap 8 nap

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér 
kármentesítése

KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0006
nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem 

Zalaegerszeg Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó 
okozta szennyezés lokalizációja

KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0005
nincs meghatározva

Zalaegerszeg, Buslakpuszta, 7401 sz. út 
melletti hulladéklerakó

nem releváns nem

10.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

2014. január 31. nincs kijelölve Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Zalaegerszeg 3013 és 5750/4 hrsz. Zalaegerszeg, Október 6. tér nem releváns nem nincs nincs

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem nincs 8 nap
_

legfeljebb 
25 nap

10 nap

21 nap 10 nap

15 nap 10 nap

nincs kijelölve

nincs kijelölve5.

 a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 
végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

2015. január 3.

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program 
„Vizeink jó kezelése” című prioritása 

keretében megvalósuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

szóló 
10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

2012. december 20.

Csongrád Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

nincs kijelölve

11.

9.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program 
végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások

6.

2013. január 21.

2018. december 29.

2013. február 13.
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12.

Az új ideiglenes befogadó állomások
 építésére irányuló beruházások megvalósításával

 összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
 kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

szóló 
212/2015. (VII.31.) Korm. rendelet

2015. auguaztus 1.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Sormás közigazgatási területén fekvő,
 091/43 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló,

 új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló 
beruházás

Sormás 091/43 hrsz. nincs meghatározva nem releváns nem nincs nincs

13.

Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
369/2015. (XII.2.) Korm. Rendelet

2015. december 3.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Zala megye területén megvalósuló elektromos járművek 
használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra 

telepítését célzó beruházások
nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem 15 nap 8 nap

2016. szeptember 29. nincs kijelölve
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Belvízcsatornák 

fejlesztése és rekonstrukciója
nincs meghatározva

(Zalavár, Esztergályhorváti, Balatonszentgyörgy, Keszthely települések)
nincs meghatározva

1. a vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és 
rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével - a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 

szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv) előírásainak megfelelően 

a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot létrehozása, a degradált 
állapot megszüntetése,

2. a vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, 
megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása,

3. a vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával 
és a tározási feltételek megteremtésével a belvízi kockázat 

csökkentése,
4. az öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása a 

rehabilitációval a vízterekben,
5. a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében megfogalmazott 
felszín alatti vízkészletek védelme a folyók vízkészletére alapozott 

felszíni vízkészletek igénybevételével

nem

2016. szeptember 29. nincs kijelölve
KEHOP-1.5.0-15-2015-00003 Záportározó építési 

program - Vas és Zala megye
nincs meghatározva

(Zalatárnok, Murarátka települések)
nincs meghatározva

1. A dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi 
igényeknek és adottságoknak megfelelően. 

2. a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni 
vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások 

vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek 
együttes megteremtésével.

3. a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a víz 
okozta károk megelőzése, csökkentése záportározókkal
a tapasztalt helyi vízkár események figyelembevételével.

nem

15.

A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó 
komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló

375/2016. (XI. 29.) Korm. Rendelet

2016. november 30.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

 zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és 
Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex 

kulturális és vallási turisztikai fejlesztések 
megvalósítását célzó beruházások

Zalaegerszeg
3623
3625
3624
3622
3168
3042
2949

14018
3629/2

Zalaegerszeg
Várkör utca 5.
Várkör utca 7.

Batthyányi utca 2.
Batthyányi utca 2.
Széchenyi tér 3-5.

Mindszenty József tér 1.
Balatoni út 1.

(Botfa), Várberki u. 13.
Várkör u. 

1. Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont

2. Göcseji Múzeum meglévő épületének felújítása
3. Kvártélyház felújítása

4. Mária Magdolna Plébániatemplom és 
Plébánia épületének felújítása

5. Erdődy-Hűvös-kastély felújítása
6. parkolóház építése (nem valósul meg, helyette felszíni 

parkolóhelybővítés)

nem 15 nap 8 nap

16.

A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
13/2017. (I. 24.) Korm. Rendelet

2017. február 1.
Pest Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

2014–2020 Vidékfejlesztési Program keretében a VP3-
5.1.1.2-16 kódszámú, a „Jégesőkár megelőzésére 

szolgáló beruházás” című felhívás alapján megvalósuló 
beruházások

nincs meghatározva
(Zala megye)

nincs meghatározva nem releváns nem 30 nap nincs

17.
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
92/2017. (IV.10.) Korm. Rendelet

2017. április 11.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén 
fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0828/5, 0781/2 

és 0779 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, 
járműipari tesztpálya megvalósítására irányuló 

beruházások

Zalaegerszeg 828/5, 0781/2, 0779 hrsz.
Zalaegerszeg 76-os főút elkerülő 

szakaszától északra, a Kispáli út keleti 
oldalán fekvő terület

Fogadó épület
Technikai épület
Irányító központ

Nagysebességű oválpálya
Dinamikus felület

Fékfelületek
Nagysebességű kezelhaetőségi pálya

Kissebességű kezelhetőségi pálya
Smart City - önvezető autók városa

Autópálya
Országos utak, autóútszakasz

Szervizutak

igen 15 nap 8 nap

Adria Kapuja Program - Nagykanizsa Multifunkcionális 
sport- és rendezvényközpont létesítése

Nagykanizsa 3110/26 hrsz.
Nagykanizsa, Táborhely utca nem releváns igen

Adria Kapuja Program - Nagykanizsa
Versenyuszoda létesítése

Nagykanizsa 3500 hrsz. Nagykanizsa, Vécsey u.-Olaj u. nem releváns igen

Zalaegerszegi Városi Uszoda fejlesztése Zalaegerszeg 3323/8 hrsz.
Zalaegerszeg, Mártírok útja - Göcseji út - 

Ady u. - Botfy u. által határolt tömb
nem releváns igen

Zalaegerszeg, Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ 
fejlesztése 

Zalaegerszeg
0114/1, 0114/4, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0116, 0146/1, 0156, 0157, 0159/9, 
0159/15, 696/1, 697/1, 697/18, 698, 699, 700/3, 719, 720, 721, 722, 24501, 24508/2 

hrsz.

Zalaegerszeg, Alsóerdei út két oldala
TV-torony és Alsóerdei út közötti terület

0116 hrsz. - Központi épületek (fogadó épület, sportegyesületek 
központi épülete) pénztár, raktár, kisépület felújítása 

24501 hrsz. - Vendégház felújítása
0159/15 hrsz. - Bobpálya és kiszolgáló épületei

0114/1 hrsz. - falmászó centrum
0156 hrsz. - TV-torony felújítása

nem

19.

A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
202/2017. (VII. 10.) Korm. Rendelet

2017. július 10.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

 Adria Kapuja Program - Nagykanizsa 
Városközpontban tervezett konferencia- és 

rendezvényközpont

Nagykanizsa
984, 985, 986/1, 987, 988/1 hrsz.

Nagykanizsa, Erzsébet tér 12-15.
Magyar utca 3-5-7.

nem releváns igen nincs nincs

20.

A Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 
205/2017. (VII. 10.) Korm. Rendelet

2017. július 11.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Zalaegerszeg külterületén megvalósuló ipari park 
bővítése, munkahelyteremtő beruházásai

Zalaegerszeg
0788/26, 0791/7, 0788/75, 0791/1, 0791/2, 0790/2, 0787, 0788/2 hrsz.

76-os elkerülő út északi és déli oldalán 
elhelyezkedő ipari területek

Zalaegerszeg 0788/79.: Kutatóközpont és Műhely
Zalaegerszeg 0788/79 hrsz.: Z-one inkubációs központ "A" jelű 

Fejépület , "B" jelű Laborépület, "C" jelű Irodaépület
Zalaegerszeg 0791/20 hrsz.: Hűtőház és Logisztikai csarnok

nem nincs nincs

Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő,
3008 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló 

tornaterem-fejlesztés
Zalaegerszeg, 3008 hrsz.

Zalaegerszeg, Kis utca 6., Dózsa György 
Általános Iskola

nem releváns

Letenye közigazgatási területén fekvő,
1668/3 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló 

tanuszoda-fejlesztés
Letenye 1668/3 hrsz. Letenye, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. nem releváns

Zalaapáti 0148 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló 
napelemes erőmű megvalósítására irányuló beruházások

Zalaapáti 0148 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Zalaegerszeg 0779/3. helyrajzi számú ingatlanon 
megvalósuló napelemes erőmű megvalósítására 

irányuló beruházások

Zalaegerszeg 0779/3 hrsz.
nincs meghatározva nem releváns

Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -
kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)

nincs meghatározva
(Lenti, Rédics, Belsősárd, Külsősárd, Resznek, Pórszombat, Szilvágy, Zalalövő)

nincs meghatározva nem releváns

Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-
javítása és vízellátásának fejlesztése

nincs meghatározva 
(Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton)

nincs meghatározva nem releváns

Dióskál vízműről ellátott települések ivóvízminőség-
javítása és vízellátásának fejlesztése 

nincs meghatározva
(Dióskál, Egeraracsa)

nincs meghatározva nem releváns

nem

nincs nincs

21 nap 10 nap

15 nap 8 napnem 

nincs nincs

Zala Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott
18.

A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 
203/2017. (VII. 10.) Korm. Rendelet

14.

21.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó 
tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

2017. szeptember 23. nincs kijelölve

2017. július 10.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 
vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 
21.) Korm. Rendelet

22.
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
347/2017. számú Korm. Rendelet

2017.  november 23.
Budapest Főváros 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott



3. számú melléklet
Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések 

ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése
nincs meghatározva

(Zalaszentiván, Alibánfa, Sárhida, Bocfölde, Zalaszentlőrinc)
nincs meghatározva nem releváns

Nagykapornak vízbázisról ellátott települések 
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése 

nincs meghatározva
(Nagykapornak, Bezeréd, Misefa, Nemesrádó, Padár, Orbányosfa)

nincs meghatározva nem releváns

Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító 
program 3.

(NYDDU 3)

nincs meghatározva
(Gellénháza, Nagylengyel, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, Ormándlak, 

Petrikeresztúr, Zalaegerszeg, Bázakerettye, Lispeszentadorján, Kiscsehi, Maróc, 
Lasztonya)

nincs meghatározva nem releváns

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös 

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 
előkezelő rendszerre

nincs meghatározva
(Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség 

Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint)

nincs meghatározva nem releváns

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre

nincs meghatározva
(Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás a 
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint)

nincs meghatározva nem releváns

Honvédelmi sportközpont létrehozása Nagykanizsán Nagykanizsa 3795/7 Nagykanizsa, Határőr u. nem releváns

Honvédelmi sportközpont létrehozása Zalaegerszegen Zalaegerszeg 2899/15
Zalaegerszeg delta-vágányok közötti terület 

dél-keleti része (névtelen út)
nem releváns

25.

A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások
 megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 
484/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet

2018. január 5.
Csongrád Megyei 
Kormányhivatal

Nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési 
beruházások

nincs meghatározva nincs meghatározva nem releváns nem nincs nincs

Nagykanizsa várost érintő egyes munkahelyteremtő 
beruházások

Nagykanizsa: 638, 4386/6, 0482/2, 264, 4001/4, 0447 hrsz
Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. ipari telephely + 

kapcsolódó iparvasút területe + (0482/2 
hrsz) mocsár gazdasági erdő területén

nem releváns

Zalaegerszeg várost érintő egyes munkahelyteremtő 
beruházások

Zalaegerszeg: 4955, 24232,697/16 hrsz
Zalaegerszeg, Alsóerdei út menti 

telephelyek
nem releváns

Belezna községet érintő egyes munkahelyteremtő 
beruházások

Belezna: 0198/6 hrsz nincs meghatározva nem releváns

Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és 

mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése

Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

Aktív fekvőbeteg-ellátás forma kiváltása az egynapos 
sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével

Zalaegerszeg 3/1 hrsz. Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. nem releváns

A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 
keretében a szakellátások minőségének és 

hozzáférésének javítása
Zalaegerszeg, 6123 hrsz.

Zalaegerszeg (Pózva), Dr. Jancsó Benedek 
utca 1.

nem releváns

Nagykanizsa, 3866/5 hrsz. Nagykanizsa, Csengery út 2/A. nem releváns
Tótszerdahely, 48 hrsz. Tótszerdahely, Béke utca nem releváns
Becsehely, 1077 hrsz. Becsehely, Kossuth Lajos út 331. nem releváns

Zalaszentiván, 180/4  hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Becsehely, 55/5 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Becsehely, 55/6 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Nagykanizsa, 360/19/B/1 hrsz. Nagykanizsa, Űrhajós utca 6/A. nem releváns
Egeraracsa, 48 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Zalaapáti, 588/9 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Zalaapáti, 588/6 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Zalaapáti, 582/1 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Zalaapáti, 79 hrsz. Zalaapáti, Jókai utca 107. nem releváns
Zalaapáti, 68/5 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Zalaapáti, 44 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Zalaszentiván, 5 hrsz. Zalaszentiván, Hunyadi János utca 1. nem releváns
Búcsúszentlászló, 305 hrsz. Búcsúszentlászló, Arany János utca 17. nem releváns

Esztergályhorváti, 205/3 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Esztergályhorváti, 205/1 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Felsőrajk, 377 hrsz. Felsőrajk, Dózsa György utca 18. nem releváns
Zalaszentiván, 180/2 hrsz. nincs meghatározva nem releváns

Vaspör, 127 hrsz. Vaspör, Vörösmarty utca 11. nem releváns
Felsőrajk, 367 hrsz. Felsőrajk, Dózsa György utca 36. nem releváns
Felsőrajk, 374 hrsz. Felsőrajk, Dózsa György utca 22. nem releváns

Magyarszerdahely, 040/39 hrsz. nincs meghatározva nem releváns
Pölöskefő, 83 hrsz. Pölöskefő, Jókai utca 2. nem releváns

Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a 
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében
Egervár, 50/6 Egervár, József Attila u. 3. nem releváns

Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a 
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében
nincs meghatározva Türje, Szabadság tér 11–15. nem releváns

Esély a Jövőért! tornaterem, csoportszobák, 
fejlesztőszobák építése

nincs meghatározva Borsfa, Zrínyi Miklós utca 3/a nem releváns

„Test és lélek” – Egészség- és művészetfejlesztés a 
gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolában
Gyenesdiás 96/2 hrsz. Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91. nem releváns

A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése 

érdekében.

nincs meghatározva Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2. nem releváns

nincs meghatározva Lenti, Vörösmarty utca 30.
Zalaegerszeg, 2753 hrsz. Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.

A Bagodi Fekete István Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése

Bagod, 490 hrsz. Bagod, Kossuth Lajos utca 15. nem releváns

Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ 
Innovációs és Tudásközpont kialakítás

nincs meghatározva Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/a nem releváns

28.

Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 

valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

2018. július 28.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Nagykanizsa külterületén megvalósuló ipari park 
fejlesztés

Nagykanizsa külterület 02/121, 02/275, 02/361, 03/3, 05/2, 05/3, 05/5,
05/6, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/19,
05/24, 05/33, 05/41, 05/48, 05/49, 05/50, 07, 09/2, 011/23,
011/24, 011/25, 011/26, 011/41, 011/71, 011/72, 011/95,

011/97, 011/98, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 014/10,
014/11, 014/12, 014/13, 026/7, 026/14, 027/1, 027/7, 027/9,

028/1, 028/2, belterület 257/2, 412/2, 573/20,
635/25, 652/1, 652/7, 652/8, 653/2, 1836/13, 1836/14,

1836/30, 1836/31, 1836/32, 1836/33, 1836/34, 1839/33,
1839/34, 1839/35, 1839/36, 1839/37, 1839/38, 1839/39,
1839/40, 1839/41, 1839/42, 1839/43, 1839/44, 1839/45,
1839/46, 1839/47, 1839/48, 1839/49, 1839/50, 1839/51,
1839/52, 1839/53, 1839/54, 1839/55, 1839/56, 1839/57,
1839/58, 1839/59, 1839/60, 1839/61, 1839/62, 1839/63,
1839/64, 1839/65, 1839/66, 1839/67, 1839/68, 1839/69,

1839/70, 1839/71 HRSZ

M7 - 7-es főút - Petőfi Sándor utca - 
közigazgatási határ által határolt terület

nem releváns igen 15 nap 8 nap

igen

nem

legfeljebb
30 nap

10 nap

15 nap 8 nap

nincs nincs

15 nap nincs

nem releváns

nem releváns

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

24. 2017. december 29. nincs kijelölve

27.

26.
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

2018. február 21.
Zala Megyei 

Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen

A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése

Zalaegerszeg, Kossuth u. 46–48., Zalaegerszeg 2237 hrsz.

igen

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet 

2019. február 21. nincs kijelölve

A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán

A Boróka Otthon kiváltása Zalaapátiban

nem

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint 
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 
14.) Korm.rendelet

Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón

23. 2017. szeptember 15. nincs kijelölve



3. számú melléklet
Lenti közigazgatási területén megvalósuló kézilabda 

munkacsarnok
Lenti 526/3 hrsz. nincs meghatározva

Hévíz közigazgatási területén megvalósuló kézilabda 
munkacsarnok

Hévíz 1455/8 hrsz. nincs meghatározva
nem releváns nem nincs nincs

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról
224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 

2018. november 30. nincs kijelölve29.


