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T. Címzett!

Hivatkozva T. Címzett 2012. október 15. napján kelt - a Buda-Észak árvédelrni szakasz
H.3814-211978. számú vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálatára és visszavonására
irányuló - közérdekű bejelentésére az alábbiakról tájékoztatom:
Árvízvédelmi, műszaki szempontból T. Címzett beadványban szereplő, a Nánási út Királyok útján húzódó árvízvédelmi fővédvonalra ("nyúlgát") vonatkozó műszaki adatok
helytállóak.
A Nánási út - Királyok útján húzódó védmű a' Buda-Észak árvízvédelmi szakaszon
fővédvonal besorolású, amelyre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság H.23.09611984.
számon módosított, H.3814-2/1978. száníú határozatban (vízikönyvi száma: D.2/1/279.)
vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. A jelenlegi engedélyes Budapest Főváros
Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), de a tényleges árvízvédekezést a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.) végzi.
A Nánási út - Királyok útján húzódó védmű a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló
3012008. (XII. 31.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében megadott paramétereknek
(koronaszélesség és rézsűhajlás tekintetében) nem felel meg. Ezen kívül az MÁSZ+ 1,30 m
magassági kiépítés sem biztosított. Az árvízvédelmi töltés a kapubejárók és az utcák miatt
több helyen megszakad, ÚTI. kulisszanyílások
kerültek kialakításra, amelyeket az
árvízvédekezéskor le kell zárni.
Az előző pont alapján a meglévő védmű védképessége önmagában nem elégséges. Ennek
figyelembe vétel éveI - a hivatkozott vízjogi üzemeltetési engedély indokolása szerint is-,
MÁsz- körüli vízállás ok esetén a védekezés komoly erőfeszítéseket követel; illetve bizonyos
szakaszokon, helyszíni védekezés keretében a töltés erősítése, megtámasztása is szükséges.
A földgát alatt korábban közműveket is elhelyeztek, ezzel szemben a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról szóló 14712010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.4.4. pontja
szerint árvízvédelmi töltést nyomóvezetékkel 10m-en belül tilos megközelíteni, tehát a
víznyomócső és a gázvezeték elhelyezése nem felel meg az előírásoknak. A jelenlegi állapot
magában rejti a havária lehetőségét.
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A H.3814-2/1978. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Buda-Észak I. árvízvédelmi
szakaszhoz tartozó Nánási út - Királyok útján húzódó földtöltés a fővédvonal szerepét tölti
be. Szükséges lenne azonban a védmű megerősítése, illetve új nyomvonalra történő
áthelyezése, vagy a közművek áthelyezése annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályi
előírásoknak és a védképessége is megfelelő legyen.
A tárgyi közérdekű bejelentésben kifogásolják, hogy az árvízvédelmi fejlesztés tervezett en
mobil gát építésével, a Duna parton fog megvalósulni. A mobil gát a hullámtéri ingatlanok
védelmét fogja biztosítani, ugyanakkor a jelenlegi fővédvonal megerősítése elmarad. A
tervezett mobil gát nem fogja kiváltani a jelenlegi fővédvonalat, ezért a mentett oldalon lévő
lakosság árvízi biztonsága a mértékadó árvíz szintet megközelítő, vagy meghaladó vízállások
esetén nem fog javulni.
Mindezek alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség mérlegeli a vízjogi üzemeltetési engedéllyel kapcsolatos további intézkedéseket.
Felhívom figyelmét, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tájékoztatása
szerint
árvízvédekezési tevékenységét a 47/1994 (VIII.1) _sz. Főv. Kgy. rendelet szabályozza. E
rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat árvízvédekezési
tevékenysége a fővédvonalon belüli területekre terjed ki. A fővédvonal nyomvonala a Római
partot érintő en a Nánási úton és a Királyok útján húzódik. Az ettől a vonaltól a Duna
irányában lévő terület hullámtémek minősül, Budapest Főváros Önkormányzata pedig az
előzőek szerint csak az úrr. mentett oldali terület védelmét biztosítja (a Rómaifürdő területe a
Nánási úton húzódó I. rendű védvonal mentett oldali részén helyezkedik el).
A 47/1994 (VIII.1) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése lehetőséget biztosít a
hullámtérben élő lakosoknak, valamint az ott működő intézményeknek, hogy önálló
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Kérem levelem szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2013. január 21.
Dolla Eszter
igazgató
megbízásából:

dr. Mohácsi-Tóth Péter s. k.
osztályvezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint
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