ZÁRADÉK
"Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező"

Papíralapú dokumentum
megnevezése
Papíralapú dokumentum
fizikai méretei
Másolatkészítő szervezet
elnevezése
Másolatkészítő neve
Másolat képi vagy tartalmi
egyezéséért felelős
személy neve
Másolatkészítő rendszer
megnevezése
Másolatkészítés időpontja
Hitelesítés időpontja
Irányadó másolatkészítési
rend elérhetősége
Másolatkészítési
szabályzat megnevezése és
verziószáma

BAP15029995.tif
A4
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zRt.
KER\BodnarSz
KOVACSA
IRIS Powerscan 10.4
"2019.10.10. 10:21:00"
"2019.10.10. 10:43:05"
http://nisz.hu/kerszab
NISZ KER Masolatkészítési Szabályzat 2.0

'gZ
<>

..t

l ..

O L lND 6l0l ...:;.

;,7'
• '

!,I~~

'.

':"

.

.... ,

:

\

":F-'_'

L

_
I

_ .....

•

.'

'I

'J

«. ~

.

Balaton-felvidéki Nemzeti park IgaZgatóság
UTÁNKÜLDÉS
Érvényes
2099.12.31

<

BM-KÉR
QLK
0545/5

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
GPS: t 47.2329, ~ 16.6290
9701 Szombathely, Pf. 52.
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Q) (94) 521-280 Fax (94) 316-866
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Tárgy:

Ik.sz.: 0128-005/2019.
Ea.: Somogyi Katalin
~
16 185/ mellék

Hévízi-csatorna (Hévíz-folyás, Páhoki-övcsatorna,
Egyesített-övcsatorna,
Gyöngyös-folyás)
turisztikai célú hasznosításához - Vagyonkezelői
hozzájárulás

Ügyintéző:

Sinka Gábor

Hiv. sz.:

4731-1/2019

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Csopak
Kossuth u. 16.
8229

Vagyonkezelői hozzájárulás
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő, Hévíz-folyás,
Gyöngyös-folyás, Egyesített-övcsatorna, Páhoki-övcsatorna, Zala és a Kis-Balaton Vízvédelmi
Rendszer vagyonkezelője, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak,
Kossuth u. 16.) kérelmére, részére
vagyonkezelői hozzájárulást ad
a fenti vízi létesítményekre, Hévízi-csatorna (Hévíz-folyás, Páhoki-övcsatorna, Egyesített-övcsatorna,
Gyöngyös-folyás) turisztikai célú hasznosításához (vízitúrázás, vízitúrázók
számának
természetvédelmi célú korlátozása, vízitúrázók ellenőrzése, vízitúrázók számára igazolás kiadása,
stb.), valamint 4-4-4 db mobil WC kihelyezéséhez a Hévízi-csatorna partján, a vízitúrák induló,
pihenő és célállomásánál az alábbi feltételekkel.

1. Érintett ingatlanok
Település Helyrajzi szám Érintettség / Tulajdoni lap szerinti megnevezés
Keszthely 0202/1
Keszthely 0199
Keszthely 0195
Keszthely 0207/2
Keszthely 0216/4

Hévíz-folyás / Hévíz-csatorna
Hévíz-folyás / árok
Hévíz-folyás / árok
Páhoki-övcsatorna / Páhoki-csatorna
Páhoki-övcsatorna / csatorna
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Település
Keszthely
Keszthely
Keszthely

Helyrajzi szám Érintettség I Tulajdoni lap szerinti megnevezés
Egyesített-övcsatorna / Gyöngyös-övcsatorna
0259/5
Egyesített-övcsatorna / Gyöngyös-övcsatorna
0259/6
Egyesített-övcsatorna I Gyöngyös-övcsatorna
0259/7

2. Előzmény adatok
2.1. Műszaki adatok, előírások:
•
•

A vizitúra útvonalon vízépítési és vízfolyást keresztező műtárgyak találhatók.
A következő helyen a műtárgy miatt a meder nem átjárható, a vízi járműveket ki kell
emelni:

•

a Hévíz-folyáson a 0+688 km szelvényben,
a Páhoki-övcsatornán a 4+ 119 km szelvényben.
A következő szelvényekben a vízfolyásokat keresztező műtárgyak, és vezetékek miatt
előfordulhat, hogyavízfelszín feletti szabad magasság - a vízállástól függően - nem
elegendő:
Hévíz-folyáson a 0+493 és 0+505 km szelvények között (híd, gáz- és
vízvezeték),
az Egyesített-övcsatornán a 3+570 és 4+ 150 km szelvényekben (csőhidak),

•

•

A 76-os számú főközlekedési út keresztezésében
lévő áteresznél a kenuk
mindenképpen kiemelendők, az úttól délre az Egyesített-övcsatorna a Kis-Balaton
Vízvédelmi Rendszerhez tartozik. A Kis-Balatonon az ideiglenes üzemeltetési
szabályzatnak megfelelően csak munkavégzés és kutatás céljából lehet vízi járművel
közlekedni.
Az Egyesített övcsatoma 2+090 km szelvényében és a Páhoki-övcsatoma 1+030 km
szelvényében szivattyútelepek találhatók, melyek üzemelésekor a vízfolyásokban
turbulens áramlásra kell számítani. A szivattyútelepek üzemeléséről is tájékoztatást
kaphatnak a túrát megelőzően kérendő aktuális vízállásokkal együtt.

•

A hozzájárulás a vízi útvonal,
ingatlanokra vonatkozik.

vízterület

használatára,

•

A töltéshasználati engedélyt a Kis-Balaton Üzemmérnökség
Ferenc sétány 4.) adja ki.

a 1. pontban

szereplő

(8360 Keszthely, Csík

2.2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerinti vízgyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők .
(víztest állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatok):
A vízitúrák a 4-l Zala tervezési alegységen az alábbi víztesteket érintik:
Hévíz-folyás és Óberek-csatoma
felszíni vízfolyás víztestet,

a víztest

mennyiségi állapota kiváló, az ökológiai és az integrált állapota gyenge;
Páhoki-övcsatoma észak felszíni vízfolyás víztestet, a víztest mennyiségi
állapota kiváló, az ökológiai és az integrált állapota gyenge;
Páhoki-övcsatoma dél és Északi-keresztcsatoma felszíni vízfolyás víztestet, a
víztest mennyiségi állapota kiváló, az ökológiai és az integrált állapota rossz;
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Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere felszíni vízfolyás víztestet, a víztest
mennyiségi állapota kiváló, az ökológiai és az integrált állapota rossz;
Kis-Balaton II. tározó állóvíz víztestet, a víztest mennyiségi állapota kiváló, az
ökológiai és az integrált állapotajó.
A víztestekre a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban kihirdetett Magyarország
felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglaltak az irányadók.
3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok
•
•
•
•
•
•

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások:

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Javasoljuk a túravezetők figyeimét felhívni, hogy a fentebb (2.1. pont) felsorolt
akadályok, egyéb műtárgyak, a vízfolyások torkolatai, és a terep aktuális állapotának
felmérése érdekében, a túrát megelőzően a tervezett útvonalat a parton gyalogosan
járják be.
Felhívjuk a figyelmet, hogya Hévíz-folyás, és az Egyesített- övcsatoma horgászvíz, a
halászati jogot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gyakorolja.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A vízitúra résztvevői a vízi
létesítményeken, illetve kikötéskor a területen saját felelősségükre tartózkodnak,
esetleges balesetekért a Vízügyi Igazgatóság felelősséget nem vállal.
A tervezett vízitúrák megkezdése előtt 8 nappal, a Kis-Balaton Üzemmérnökséget
(8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 4.) írásban tájékoztatni kell.
A vízitúra megkezdése előtt tájékozódni kell a vízfolyások vízállásáról a Kis-Balatoni
Üzemmérnökség vezetőjétől (Kusztor László, +36/30/554-1113), nagyobb vízállásnál
a vízitúrázás nem javasolt.
A vízfolyásokon közlekedni csak jó látási viszonyok között szabad. A karaván köteles
együtt haladni, a biztonságos követési távolság betartásával.
A töltéshasználati engedélyt a Kis-Balaton Üzemmérnökségtől (8360 Keszthely,
Csík Ferenc sétány 4.) meg kell kérni!
4-4-4 db mobil WC kihelyezése a Hévízi-csatorna partján, a vízitúrák induló, pihenő
és célállomásánál a Kis-Balatoni Üzemmérnökség munkatársaival történő egyeztetés
után lehetséges. A mobil WC-k ürítése, tisztítása, szállítása a BfNPI feladata.
A kihelyezést úgy kell megoldani, hogy ne akadályozzák a fenntartási munkák
végzését!
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•

Amennyiben a területen, a vízfolyáson, és annak műtárgyain a mobil WC kihelyezése
okán bármilyen kár keletkezik, azt a kérelmező kötelessége helyreállítani!

5. Jelen hozzájárulás a 2019. november Ol-től 2020. március lS-ig terjedő időszakban érvényes.
6. A vagyonkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek
beszerzése, az azokban valamint ajogszabályokban foglaltak betartása alól!

Szombathely, 2019. október 7.
Tisztelettel:
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