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VÉGZÉS

1.0 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalnál az  Országos  Vízügyi
Főigazgatóság (1012 Budapest,  Márvány utca 1/d.,  KSH: 15796019-8411-
312-01, KÜJ: 100137590, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából a VIZITERV
Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban:  Szakértő) által  a
Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges mederkotrással és a kapcsolódó
tevékenységekkel  (új  zagyterek  kialakítása,  a  meglévő  zagyterek
újrahasználata,  útfejlesztés)  kapcsolatos  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás
lefolytatása tárgyában benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján
VE-09/KTF/00584/2021. ügyiratszámon  indult  közigazgatási  hatósági
eljárásban

közmeghallgatás tartását rendelem el.

2.0 A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  a  közmeghallgatást  személyes
jelenlétet mellőzve tartja meg.

3.0 A kérelem, a dokumentáció és mellékletei elérhetőségét az alábbiak szerint
biztosítom:

Közzététel biztosítva a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján:

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

A kérelem és a dokumentáció az alábbi linken közvetlenül elérhető:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee77c879920177d8d2022b4ee4/95483/3801631022409375546/584-

21-kerelem.zip

Felhívom  a  nyilvánosság  figyelmét,  hogy  a  dokumentációnak  része  egy,
kifejezetten  a  nyilvánosság  számára  készített  közérthető  összefoglaló
(KHT_Balaton_kotras_kozert_Alairt.pdf).
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A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit,
felteheti kérdéseit, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz, vagy
az  érintett  települések  jegyzőihez  lehet  elektronikus  úton  benyújtani
2021. március   31  .   napjáig.

4.0 Kérem  az  érintett  települések  jegyzőit,  hogy  jelen  végzés  közhírré
tételéről gondoskodni szíveskedjenek, valamint a közhírré tételt követő
öt  napon  belül  tájékoztassák  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalt  a
közhírré tétel időpontjáról és helyéről.

Felhívom a figyelmüket, hogy a közzétételnek legalább harminc nappal a
közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

5.0 Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs.  A  végzés  elleni
jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei  Kormányhivatalnál  a  Szakértő által  2021.  január  20.  napján
benyújtott  kérelem  és  a  mellékletét  képező  –  „A  Balaton  kotrására  vonatkozó
környezeti hatástanulmány” című – dokumentáció alapján környezeti hatásvizsgálati
eljárás indult. Az ügyintézési határidő 105 nap.

A  Balaton  maximális  vízszintjének  110  cm-ről  120  cm-re  való  emelésével
összefüggésben a  vízhasználat  és  a  vízminőség  megőrzésének  érdekében
mederkotrások megvalósítása szükséges. Tárgyi eljárás a Balaton tervezett rövid és
hosszabb távú kotrási  munkái,  valamint  a kapcsolódó tevékenységek (pl.  zagytér
kialakítás, ürítés, szükséges infrastruktúra fejlesztés) környezeti hatásait vizsgálja.

A tevékenység által érintett települések: Balatongyörök, Balatonalmádi, Balatonfűzfő,
Balatonkenese,  Siófok,  Zamárdi,  Fonyód,  Balatonfenyves,  Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr,  Balatonberény,  Balatonszentgyörgy,  Keszthely,  Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy, Balatonederics, Szigliget.

A  tervezett  tevékenységek  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet (a továbbiakban:  R.) 3. számú melléklet 125. és 128. d) pontja alapján a
környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően
környezeti  hatásvizsgálatra  kötelezett  tevékenységek.  A  R. 1.  §  (5)  bekezdése
szerint  a  környezethasználó  kérelmére  a  környezetvédelmi  hatóság  –  előzetes
vizsgálati  eljárás  nélkül  –  környezeti  hatásvizsgálati  eljárást  folytat  le,  ha  a
környezethasználó  olyan  tevékenység  megvalósítását  tervezi,  amely  a  3.  számú
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mellékletben  szerepel.  Ezen  jogszabályhely  alapján  az  Ügyfél  kérte  az  előzetes
vizsgálati eljárás helyett környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.

A tárgyi  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás során – a R.  9.  § (1)  bekezdése és  a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/C. § (2)
bekezdés c) pontja alapján – közmeghallgatást kell tartani. 

Fentiek  alapján jelen  végzés  1.0  pontjában  az  érintettek  kiértesítése  mellett
közmeghallgatás tartását rendeltem el.

Az  Országgyűlés  által  2021.  február  22.  napján  elfogadott  és  kihirdetett,  a
koronavírus-világjárvány elleni  védekezésről szóló 2021. évi  I.  törvény hatályában
fenntartotta  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, az élet- és
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2
koronavírus  világjárvány  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  egész  területére
kihirdetett veszélyhelyzetet. 

A  veszélyhelyzet  fennállása  idején  a  járvány  megfékezése,  lelassítása  céljából
kerülni  kell  a  tömeges  rendezvények  megtartását,  valamint  a  személyes
érintkezéseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.

A veszélyhelyzet  ideje  alatt  alkalmazandó  egyes  belügyi  és  közigazgatási  tárgyú
szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. Korm. rendelet) 9. §-a
a  közigazgatási  hatósági  eljárásban  alkalmazott  közmeghallgatással  kapcsolatos
szabályok eltérő alkalmazásáról rendelkezik.

Az 570/2020. Korm. rendelet 9. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint:

(1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes
megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen
iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek
közmeghallgatásban  való  részvétele  szempontjából  lényegesek.  Ha  az  eljáró
hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele
érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.

(4)  A  közzététel  tartalmazza  azt  a  határidőt,  amelyen  belül  az  érintettek
észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(5) Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező
ügyfél bevonásával - a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos
tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják,
a  hatóság írásbelinek  nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja  az ügyfelet.  A
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honlapon történő közzétételt  a  (2)  bekezdés szerint  megkeresett  szerv is  köteles
teljesíteni.

A fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Kormányhivatal a közmeghallgatást
a 570/2020. Korm. rendelet 9. §-a szerint, az érintettek személyes megjelenése
nélkül tartja meg. A közmeghallgatás lebonyolításának módjáról jelen végzés
2.0-3.0 pontjaiban rendelkeztem.

A R. 9. § (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatásra
vonatkozó adatokat közhírré teszi, valamint azokat közhírré tétel érdekében megküldi
az  eljárásban  részt  vevő  önkormányzatok  jegyzőinek.  A  jegyző  a  közhírré  tételt
követő  öt  napon  belül  tájékoztatja  a  környezetvédelmi  hatóságot  a  közhírré  tétel
időpontjáról és helyéről. A R. 9. § (7) bekezdése alapján a közzétételnek legalább
harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

Fentieknek megfelelően jelen végzés 4.0 pontjában rendelkeztem.

A  jogorvoslatra  vonatkozó  tájékoztatást  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a alapján adtam.

A  Veszprémi  Megyei  Kormányhivatal  hatáskörét  a környezetvédelmi  és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  9.  §-a,
illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése
állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és  működési  szabályzatáról szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM utasítás  és  a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának a  kiadmányozás  rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vitai Gertrúd
osztályvezetői feladatok ellátására

kijelölt kormánytisztviselő
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Kapják:
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság (HK: 628576158)
2. VIZITERV Environ Kft. (HK: 13648013)
3. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 309008785)
4. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Jegyző (HK: 202090306)
5. Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 505084122)
6. Balatonkenese Város Önkormányzata Jegyző (HK: 217632158)
7. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 307091366)
8. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 407021990)
9. Fonyódi Polgármesteri Hivatal Jegyző (HK: 747240129)
10. Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 403199729)
11. Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Jegyző (HK: 402040340)
12. Lesencetomaj Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 603142310)
13. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 602095939)
14. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 211748378)
15. Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző (HK: 608169349)
16. Zamárdi Polgármesteri Hivatal Jegyző (HK: 505033145)
17. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 601411315)
18. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 502209995)
19. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 509204355)
20. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
21. Irattár
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