FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Iktatószám: (iktatószámunk a jobb felső sarokban
található)

Tárgy:

Közlemény

Ügyintéző:

Virág Imre ügyintéző

KÖZLEMÉNY
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint vízügyi hatóságon, a
35700/9132/2018.ált. iktatószámon a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérelemére 2018.
szeptember 18-án indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a 35700/9132-14/2018.ált.
iktatószámon a hatóság meghozta döntését, melyről az alábbi közleményt adom ki és egyúttal
azt közhírré teszem, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§
(1) bekezdése alapján.
Az eljáró vízügyi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Elérhetősége:
Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: 06-22-514-318, telefax: 06-22-313-564,
Központi e-mail cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu
Honlap cím: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; péntek: 9:0012:00
Az ügy tárgya: Balaton vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és
Balatonkiliti duzzasztó) vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.
Engedélyes: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.
A döntés rendelkező részének kivonata:
A Balaton vízszintjét a vízszintszabályozás eszközrendszerével úgy kell szabályozni,
hogy az alábbi táblázatban meghatározott felső szabályozási vonal értékeit – a lineáris
interpolációs szabály alkalmazását figyelembe véve – a Balaton napi átlagos vízállása
ne haladja meg:
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A táblázatban meghatározott vízállás az adott hónap első napján érvényes felső
szabályozási vízállás érték. Két meghatározott érték közötti vízállás adatot, és így a
folyamatos felső szabályozási vonalat lineáris interpolációval kell képezni.
A próbaüzemre vonatkozó rendelkezések – az alaphatározat 2.3.1. pontja - törlésre
került.

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/514-318, 22/512-163
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 09.00-12.00, 14.00-16.00, Péntek: 09.00-12.00
E-mail: ; Hivatali kapu: FMKITVH
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ✉: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
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Az alaphatározat környezetvédelmi előírásai törlésre kerültek, helyére az alábbi
rendelkezés lépett:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal VE09Z/04872127/2018. iktatószámú, 2023. november 30-ig hatályos környezetvédelmi
engedélyében előírtakat maradéktalanul be kell tartani az üzemeltetés során.
Az alapengedély 4.1. pontja, mely az engedélyes kötelezettségeit sorolja kiegészítésre
kerültek az alábbiakkal:
h) a szabályozó műtárgyak üzemelése során bekövetkező vízszennyezés
esetében a helyszínen tartandó, a vízminőség-védelmi kárelhárításhoz
szükséges anyagokkal és eszközökkel a kárelhárítást a legrövidebb időn belül
megkezdeni és azzal egy időben az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot
értesíteni.
i) a megfelelő szabályozás érdekében a meteorológiai előrejelzéseket
folyamatosan figyelni. Amennyiben a Balaton aktuális napi átlagos vízállása a
folyamatos felső szabályozási vonalat alulról 5 cm-re megközelíti és a
meteorológiai előrejelzések alapján a folyamatos felső szabályozási vonalat
meghaladó vízállás várható, úgy meg kell kezdeni a felkészülést a
vízeresztésre. Amennyiben a felkészülési időszakban a meteorológiai
előrejelzés szerint továbbra is jelentős – a tó vízszintjére hatással bíró –
csapadék várható, akkor haladéktalanul meg kell kezdeni a vízeresztést. A
vízeresztést úgy kell végezni, hogy a tó átlag vízállása 5%-nál nagyobb
mértékben ne haladja meg a folyamatos felső szabályozási vonal aktuális
értékét. A zsilipnyitás és zárás időpontját, a vízeresztés tervezett volumenét és
az ezekben bekövetkező jelentős változásokat haladéktalanul be kell jelenteni
az illetékes vízügyi hatóságra.
j) a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével felkészülni az esetleges
szélsőséges időjárás okozta vízkárokat, jégkárokat megelőző védekezésre,
amennyiben a Balaton aktuális átlagos vízállása a folyamatos felső
szabályozási vonalat alulról 5 cm-re megközelíti. A folyamatos felső
szabályozási vonalat esetlegesen meghaladó átlagvízállások idején, illetve
szükség esetén meg kell kezdeni a védekezést.
k) az üzemeltetés vízgazdálkodási és vízvédelmi, továbbá egyéb jelentőséggel
bíró hatásairól évente értékelést készíteni és azt a tárgyévet követő 90 napon
belül benyújtani az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatósághoz. Az értékelésben
kiemelten kell vizsgálni az engedélyezett vízállások hatását az épített környezet
vízkárelhárítási helyzetére, valamint be kell mutatni az időközben
megvalósított hatásmérséklő, illetve a Balaton levezető rendszerének
korszerűsítése érdekében végzett vízgazdálkodási célú beruházásokat,
beavatkozásokat.
l) a jelen döntésben foglaltaknak megfelelően aktualizált és egységes
szerkezetbe foglalt üzemeltetési szabályzatot elkészteni és azt az illetékes
vízügyi hatóság részére megküldeni legkésőbb 2019. március 31-ig.
Az alapengedély érvényességi ideje 2023. november 30-ra módosult.
A döntés indokolásának kivonata:
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A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (továbbiakban: vízügyi hatóság) a
Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: VIZIG) Szfvár-0040-0037/2018.
iktatószámú kérelmére vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárást folytatott le a
Balaton vízszintszabályozása (Siófok leeresztőzsilip, hajózsilip és Balatonkiliti
duzzasztó) tárgyában.
Az eljárást a vízügyi hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala által a Balaton vízszintszabályozására vonatkozóan kiadott VE09Z/04872127/2018.
iktatószámú
környezetvédelmi
engedély
véglegessé
válásáig
felfüggesztette.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 2018. október 21-én
érkezett tájékoztatása alapján a VE-09Z/4872-127/2018. iktatószámú döntés
véglegessé vált, ezért az eljárás folytatásra került.
Az eljárás során a Dráva Szövetség ügyfélként bejelentkezett, ügyféli jogállását a
vízügyi hatóság megállapította.
A hatályos környezetvédelmi engedélyben szerepel a következő vízügy-vízvédelmi
szakhatósági előírás:
„A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer(KBVR) üzemeltetését, vízvédelmi funkcióját
nem zavaró, azzal összehangolt üzemrendet kell kidolgozni 2018. december 31-ig. A
kidolgozott üzemrendet 5 éves üzemeltetési tapasztalatok, adatok teljeskörű
kiértékelésével felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat alapján véglegesített üzemeltetési
szabályzatot a vízügyi hatóságnak az öt év vizsgálati időszakot követő 3 hónapon belül
be kell nyújtani.”
A VIZIG az előzőekben ismertetett előírás első részét teljesítette a kérelem
benyújtásakor, mellékelve az előírásnak megfelelően szabályozási vonal
módosításával és a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatósággal történő folyamatos
egyeztetés végzésével kidolgozott üzemrend szerint kiegészített üzemeltetési
szabályzat benyújtásával. A VIZIG a környezetvédelmi engedélyben előírt öt éves
időszakban, a kapcsolódó vízrendszerek megfelelő üzemeltetése érdekében a KBVR-t
üzemeltető Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal folyamatosan egyeztet és teszi
meg intézkedését szükség szerint.
Az eljárásban a KBVR üzemeltető Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyféli
nyilatkozatot adott, mely szerint a balaton felső szabályozási szintjének kérelem
szerinti módosítását elfogadhatónak tartja. Megjegyezte azonban, hogy csak a felső
szabályozási szintek szerinti üzemeltetés biztosítja a KBVR vízminőségi és
természetvédelmi szempontokból is megfelelő üzemeltethetőségét, a magasabb
szabályozási szintek már a tápanyag eltávolítás hatásfokának csökkenésével járhatnak.
Nyilatkozata szerint szükségesnek tartj a KBVR medermorfológiai vizsgálatának
elvégzését, az üledék vastagságának elmérésén túl javasolja az üledék vándorlásának
nyomon követését, kémiai összetételének vizsgálatát, ökológiai hatásvizsgálatok
elvégzését és a vízminőségvédelmi és természetvédelmi célok elérését alátámasztó,
szükséges beavatkozások meghatározását.
Minthogy a KBVR nem jelen engedély tárgya és üzemeltetője nem a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság, ezért megállapítottam, hogy a szükségesnek tartott és javasolt
vizsgálatok nem képezik jelen eljárás tárgyát.
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Az eljárás során szakhatóság bevonása nem történt figyelemmel az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendeletre és arra, hogy a területi környezetvédelmi szakhatóság a
környezetvédelmi engedélyezési eljárás során vizsgálta, hogy a kérelem szerinti
tevékenységnek milyen környezeti hatásai vannak.
Az engedély érvényességi idejét a hatóság a környezetvédelmi engedéllyel
összhangban módosította.
Figyelemfelhívás:
Felhívom a figyelmet, hogy a 35700/9132-14/2018.ált. iktatószámú határozat teljes
terjedelemben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tekinthető meg.
Magosi Lajos tű. ezredes
igazgató helyett és nevében
Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes
Kifüggesztés napja: 2018.
Levétel napja: 2018.
Terjedelem:
Melléklet:
Továbbítva:
Kapják:
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e-mail
1. FMKI Szóvivő, fejer.szovivo@katved.gov.hu (honlapra)
2. Ügyfélszolgálat (hirdetőtábla) – helyben
3. Irattár - helyben

