
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

településrendezési javaslat 

3. Az M9 jelű gyorsforgalmi út településrendezési tervekbe történő 

illesztése 

a változtatási program ismertetése: 

Alsónemesapáti Község kezdeményezte a településrendezési tervek módosítását az M9-es 

gyorsforgalmi út rendezési terveibe történő illesztését a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházás megvalósítása érdekében. A gyorsforgalmi út legkedvezőbbnek ítélt 

nyomvonalára a kiviteli tervek készültek, e tervek alapján történik a településrendezési tervekbe 

történő átvezetés a projekt megvalósításához szükséges területek kisajátításához szükséges 

szabályozás létrehozásával, illetve közlekedési terület felhasználásba történő sorolásával. A 

nyomvonal közvetlenül a település déli részein beépítésre nem szánt területeket érint. 

 

 

Alsónemesapáti tervezési terület 



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. november 27-i keltezésű KIF/26791/2015-NFM iktatószámú 

levelével elrendelte a „Megyei jogú városok bekapcsolása a gyorsforgalmi hálózatba” programon 

belül: 

- az „M9 Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése (tervezés) (M75 csomóponttal) ” 
2x2 sávos autóút előkészítését, 

- valamint ehhez csatlakozóan a Zalaegerszeg megközelítése, 76. Zalaegerszeg – M7 ap. 
közötti szakasz fejlesztése 2x2 sávos gyorsút építését (M76). 

 

Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár – Nagykanizsa közötti szakasza az UVATERV-UTIBER-UNITEF 83’ 

konzorcium által 2015 júniusában készített 52.298 tervszámú környezetvédelmi hatástanulmánya 

alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF –KP/2272-

77/2016. ikt. sz. határozatával 2016. augusztus 15-én környezetvédelmi engedélyt kapott.  

Ezt követően került kiírásra az engedélyezési és tender terv készítésére vonatkozóan a pályázat a 

tárgyi Vasvár-Zalaegerszeg szakaszra. A tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Vasvár 

Zalaegerszeg Konzorcium lett (konzorcium vezető Utiber Kft.). A tervezési szerződés 2017.06.26-i 

dátummal került aláírásra. 

A tervezés során a feladat részeként a környezetvédelmi engedélyt kapott nyomvonalváltozat 

felülvizsgálata/módosítása vált szükségessé Magyarország kormánya, valamint a régióban az M9 

gyorsforgalmi úttal érintett települések által tervezett beruházások figyelembevételével. A 

felülvizsgálat szükségességére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi - KIFEF/90653-

1/2017-NFM iktatószámú - elrendelő levele 2017. december 19.-én került kiadásra. A célkitűzéseket 

kormányhatározatok és a települések fejlesztési tervei alapozzák meg. Az elmúlt néhány évben 

Zalaegerszeg térségében számos ipari park, logisztikai központ fejlesztés indult el. Ezek közül a 

zalaegerszegi járműipari tesztpálya kiemelten kezelt beruházás, amely esetében a közvetlenebb 

gyorsforgalmi úthálózat elérés kulcsfontosságú kérdés. 

Tervező a nyomvonal felülvizsgálat során több változat egyeztetését bonyolította le térségi, 

megrendelői, kezelői, illetve minisztériumi szinten, és a meghozott döntés alapján 2018 januárjában 

a kiválasztott nyomvonalra vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítási dokumentációhoz 

szükséges környezetvédelmi felmérések megkezdődhettek. A több körben véleményezett 

véglegesített dokumentáció 2018 októberében került benyújtásra a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére módosított környezetvédelmi engedély 

kiadása céljából. A környezetvédelmi engedély módosítása PE/KTFO/4597-115/2018. ügyiratszámon 

2018. november 29. került kiadásra. 

 

A tárgyi projekttel párhuzamosan a Zalaegerszeg – Pacsa – Sármellék - Fenékpuszta – M7 autópálya 

nyomvonalon előkészített és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező M75 autóút helyett 

„Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötése – R76 gyorsút projekt megvalósítás” (KIFEF/23365/2017-

NFM) került előtérbe. Az R76 gyorsút projekt elrendelés módosítására 2018. május 15. dátummal 

került sor, így a KIFEF/35557/2018-NFM iktatószámú Minisztériumi levél alapján - már az 

elnevezésében is pontosított - M76 autóút projekt előkészítését és megvalósítását rendelték el, a 

2017. október 6.-án kelt KIFEF/73576/2017-NFM iktatószámú „a 2x2 sávos autópályává fejleszthető 

autóutak keresztmetszete” tárgyú államtitkári levélben foglaltakkal összhangban. Az M76 projektre 

vonatkozóan 2018. január 15-én tervezési szerződés került aláírásra a Zalaegerszeg (Misefa) -

Fenékpuszta közötti szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.  

A fenti előzményeket követően a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízása alapján, a 
Vasvár Zalaegerszeg Konzorcium (konzorcium vezető Utiber Kft.) feladatát képezte az 
„Engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése az M9 autóút Vasvár - Zalaegerszeg közötti 
szakaszra”. 

A konzorciumi feladatmegosztás alapján a teljes projekt szakaszolása az alábbiak szerinti: 

- I. tervezési szakasz: Vasvár – Nagypáli közötti szakasz (Vas és Zala megye) 0+000-
18+500 km szelvények között. 

- II. tervezési szakasz: Nagypáli - Misefa közötti szakasz (Zala megye) 18+500-38+880 
km szelvények között. 



Alsónemesapáti Község közigazgatási területén az M9 gyorsforgalmi út Nagypáli - Misefa 

közötti II. szakasza (18+500-38+880 km sz.) útépítési engedélyezési tervei relevánsak, 

amelyek kidolgozott műszaki tartalma alapján a szükséges szabályozási, és szerkezeti tervi 

módosítások előkészítésre kerültek.  

 

6.1.2 A tervezési terület bemutatása 

 

A tervezési feladat közvetlen beavatkozási területe Alsónemesapáti község középső, észak-nyugat, 

dél-kelet irányú területrésze, a közigazgatási határ közvetlen környezetében, Pethőhenye, valamint 

Kisbucsa érintésével. A vizsgált terület gyakorlatilag kizárólag külterületet, illetve beépítésre nem 

szánt területeket érint, a környezetében jellemzően mezőgazdasági művelésű ingatlanok — rétek, 

szántók, erdős területek találhatók. 

Közlekedési infrastruktúra vonatkozásában érintett a 76. számú főút, a 7354 jelű összekötő út, a 

73235 jelű bekötő út, a 17. számú Nagykanizsa - Szombathely vasútvonal, továbbá egyéb külterületi 

földutak. A település a nyugati oldali szomszéd megyeszékhely közvetlen vonzáskörzetébe tartozik. 

 

 

Alsónemesapáti elhelyezkedése Zala megyében 



 

A tervezési terület közlekedési infrastruktúra adottságai 

 

 

A gyorsforgalmú út Alsónemesapáti térségében 



6.1.3 Tervezett létesítmények bemutatása 

A tervezési területen az alábbi kötöttségeket kellett szem előtt tartani: 

• Az érintett terület természeti, és épített adottságainak figyelembe vétele mellett a 

településképi értékek megőrzése; 

• A meglévő közművek épségének megőrzése, gazdaságossági szempontból azok kiváltásának, 

esetleges áthelyezésének lehetőség szerinti elkerülése; 

• A meglévő burkolatok, és környező létesítmények magassági és helyszínrajzi pozíciójának 

szem előtt tartása, az épített környezet minél kisebb mértékű érintése; 

• A magántulajdon védelme, illetve a település rendezési terve által biztosított területek 

igénybevételén túl egyéb ingatlanok érintettségének elkerülése; 

• Megfelelő forgalmi rend kialakítása, mely illeszkedik a kistérség, valamint az érintett 

települések közlekedési koncepciójába. 

A szabályozási terv módosításához a generáltervező által 2019 márciusában szolgáltatott útépítési 

terveket használtuk fel. A szabályozási vonalak a tervezett földmű / árok körömvonalak által határolt 

területrészeket jelölik ki. A közlekedési építmények a szerkezeti terven a típusnak (híd, csomópont, 

stb…), és a funkciónak (úthálózati szerepkör) megfelelően ábrázolásra kerültek. Az engedélyezési 

tervekben a gyorsforgalmú át által keresztezett meglévő közlekedési építmények kapcsolata, illetve 

átvezetésük módjai szintén meghatározásra kerültek. 

Egyes külterületi földutak viszont hálózati funkciójukat vesztik azáltal, hogy az autóúttal közvetlen 

kapcsolatuk nem lesz, illetve az új út földművén való átvezetés sem lesz biztosított. Ezek a földutak 

a későbbi használati igény függvényében megszüntethetők.  

 

 

Tervezett közlekedési építmények a település környezetében 



A szakasz elején Nagypáli térségét elhagyva a nyomvonal az épülő Autóipari Teszt-pálya 

fejlesztési területét keletről kerülve halad déli, dél-keleti irányba. 

A Zala völgyét elhagyva a pethőhenyei Hosszúhegy vonulatait szeli át, érintve a henyei-árok 

vízfolyást. Ezen szakaszon jelentős a terepi szintemelkedés, amely alapvetően befolyásolja a 

gyorsforgalmi út vonalvezetését, és ehhez kapcsolódóan a megvalósítandó műtárgyakat. A 

Hosszúhegyen vezetett nyomvonalszakasz igyekszik a terepi adottságok és a zártkerti beépítések 

általi kötöttségek szerint haladni déli irányban Alsónemesapáti település és a 76-os út felé.  

 

 

A tervezett „Zalaegerszeg-Kelet” csomópont és csatlakozó elemei továbbá a 7354 jelű állami 

mellékút keresztezése közúti hídon 



Alsónemesapáti térségében a kötöttségek miatt a nyomvonal igen tagolt, inflexiós kissugarú 

ívekkel került kialakításra jelentős műtárgy, magas töltés és mélybevágásos szakasz igénnyel. A 

vonalvezetés viszont figyelembe veszi a területen nagy arányban megjelenő védett növényfajok és 

egyéb társulások élőhelyeit. 

A település közigazgatási területén került kialakításra az M9 – 76. sz. főút (Zalaegerszeg – Kelet) 

különszintű csomópont, amely kialakítás, mint Város kapu biztosítja a kapcsolatát keleti irányból 

Zalaegerszegnek a gyorsforgalmi úti hálózathoz. A tárgyi M9 és a tervezett M76 autóút kiépülésével, 

az M7 autópályán keresztül közvetlen gyorsforgalmi úti hálózaton elérhető lesz a megyejogú város 

számára a Balaton és Budapest. 

A tervezett különszintű csomópontot elhagyva a gyorsforgalmi út meglévő országos 7354 jelű 

állami mellékutat, majd völgyhíddal a 17. számú Nagykanizsa - Szombathely vasútvonalat, és a 

Szévíz csatornát, keletebbre a Lándzsás patakot keresztezi. A déli közigazgatási határhoz közeledve 

a gyorsforgalmú út újra keresztezi a 76. számú főút nyomvonalát, de itt közvetlen közúti kapcsolat 

nem létesül.  

 

A 17. vasútvonal és a Szévíz csatorna keresztezése közúti híddal, a Lándzsás patak keresztezése 

áteresz műtárggyal, valamint a 76. számú főút keresztezése közúti felüljáróval 


