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Fertőd,
ÉDU-KÖVIZIG – a Fertő tó
nádasainak és a tómeder vízpótló
csatornáinak előzetes vizsgálata

HATÁROZAT
I.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Környezeti Projekt Kft.
(9462 Völcsej, Fő u. 126.) által az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr,
Árpád u. 28-32.)
megbízásából elkészített és benyújtott
KEOP-2009-3.1.2/09-2009-0020 számú
„Élőhelyvédelem és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” programhoz”
elkészített. „ A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukcióját célzó projekt
megnevezésű előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadva az előzetes vizsgálati eljárást lezárja és
megállapítja a következőket:
1. A vizsgált tevékenység adatai:
Engedélyezett tevékenység: Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója
A rekonstrukcióval érintett csatornák:

Csatorna neve

Hossza (km)

Átjáró csatorna

0,7

Balfi főcsatorna

2,7

Bozi főcsatorna

6,5

Bozi határcsatorna

0,1

Fertőrákosi keresztárok

1,6

Gémtanyai határárok

1,5

Haas csatorna

0,8

Határcsatorna

1,2

Hegykői- főcsatorna

3,4

Hercegbokor csatorna

0,5

Herlakni csatorna

1,3

2

Hidegségi- főcsatorna

4,6

Hidegségi- tó beeresztő

0,1

Hidegségi- tó leeresztő

0,1

Homoki ferdecsatorna

1,8

Homoki- főcsatorna

4,0

Kósa árok

0,5

Körcsatorna

14,6

Lőrincz csatorna

0,9

1. sz. csatorna

1,3

2. sz. csatorna

1,4

3. sz. csatorna

1,4

4. sz. csatorna

5,6

5. sz. csatorna

3,1

6. sz. csatorna

3,2

7. sz. csatorna

1,5

8. sz. csatorna

1,4

12. sz. csatorna

1,3

23. sz. csatorna

0,6

29. sz. csatorna

1,3

Egyéb csatornák

3,0

Oberlakni beeresztő

0,5

Oberlakni csatorna

0,9

Öregárok

1,0

Soproni főcsatorna

1,9

A rekonstrukcióval 76,3 km csatorna érintett.
A tervezett műszaki beavatkozások:
A beavatkozás célja a Fertő tó előrehaladott és természetvédelmi szempontból nem kívánatos eutrofizációjának
lassítása, a tó részét képező déli nádöv belső vízellátását biztosító fő- és mellékcsatornák és az ezeket
összekötő körcsatornák és keresztárkok áteresztő képességének javítása kotrással, ezzel kedvezőbb vízáramlás
biztosítása. A munkavégzéssel érintett nádas területe mintegy 76 km2.
A tervezett kotrási munkák elvégzéséhez, a kötött iszap kitermeléséhez hidraulikus karokkal mozgó,
markolókanállal szerelt kotrógépet, míg a lágy iszap kitermeléséhez hidromechanizációs úszó munkagépet
alkalmaznak. A kikotort iszap mennyisége várhatóan 250.000 m3. A kitermelt iszapot a csatornák két oldalán
helyezik el a már meglévő depókon. A kialakuló depóniák keresztmetszeti mérete 5,0 m széles és 1,0- 1,2 m
magas lesz. A depóniákat helyenként átvágják, hogy azok a keresztirányú vízmozgást ne akadályozzák. A
depóniák által elfoglalt terület ca. 0,38 km2.
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A kikotort iszap elhelyezésére használt területek helyrajzi számai:
Sopron 1153, 1161, 1164, 1166, 1169, 1171, 1173, 1177, 1179, 1184, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1245, 1248, 1250,
1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1264, 1267, 1270, 1272, 1275, 1277, 1279,
1281, 1283, 1285, 1286, 1294, 1301, 1304, 1306, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1326, 1328, 1330, 1331,
1332, 1335, 1336, 1338, 1340, 1342, 1348, 1351, 1354, 1359, 1384, 1385, 1390, 1408, 1414, 1416, 1418,
1419, 1420, 1422, 1427, 1428, 1434, 1433, 1435, 1439, 01150/1, 01150/2, 01150/3, 011501/a, 01151/b,
01162/b, 01162/k, 01182/2, 01225/a, 01225/b, 01243/a, 01243/b, 01243/c, 01243/d, 01243/f, 01244/1,
01244/2, 01245/b, 01245/c, 01245/f, 01245/g, 01245/h, 01245/j, 01245/k, 01245/l, 01245/m, 01246/1,
01246/2, 01247/1, 01247/2a, 01302/a, 01319/1, 01319/2, 01324/3, 01324/4, 01324/5, 1333/2, 01334/1,
01334/2, 01334/3, 01334/6, 01334/7, 01344/a, 01344/b, 01346/a, 01346/b, 01352/a, 01352/b, 01352/c,
01352/d, 01353/1, 01412/2, 01423/1, 01423/2
Fertőboz 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 177, 182, 190, 191, 192, 200, 207,
208, 211, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 248, 250, 258, 0150/a, 0150/b,
0196/1, 0196/1a, 0196/1b, 0196/1d, 0196/2, 0217/1, 0217/2
Fertőhomok 161, 163, 165, 167, 169, 150, 152, 154, 156, 148, 175, 145, 173, 143, 132, 160, 135, 0131/1,
176, 185, 180, 133, 143, 142, 171, 141, 137, 158, 139
Fertőszéplak 204, 205, 0199/2
Hegykő 272, 268, 270, 277, 279, 0274/a, 262, 264, 260, 266, 0282/a, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 258,
254, 252, 250, 256, 345, 285, 339, 280, 295, 332, 344, 265, 305, 311, 331
Hidegség 178, 180, 182, 190, 194, 184, 186, 188, 192, 210, 212, 214, 216, 221, 218, 206, 208, 183, 210,
211, 0205/1, 218, 217, 0249/1, 0205/2, 239, 0249/2, 240,
Sarród 461, 473, 476
2. A hatóság megállapítja, hogy az előzetes vizsgálatban szereplő tevékenység végzése során jelentős
környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.
3. A tevékenység végzéséhez az eljáró hatóságtól az alábbi engedélyek szükségesek:
- A munkálatok megkezdése előtt levegővédelmi engedélykérelmet kell a Felügyelőséghez benyújtani.
- A rekonstrukció megkezdését megelőzően vízjogi létesítési engedélykérelmet kell benyújtani a
Felügyelőséghez.
4. Az eljárásban részt vett szakhatóságok állásfoglalásai:
-

Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
410/4304/01/2011. számú állásfoglalása:
„…a Fertő tó nádasai és tómeder vízpótló csatornái rekonstrukciójának előzetes vizsgálata
vonatkozásában megindult örökségvédelmi szakhatósági eljárást megszüntetem.”
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal NSZSZ 4269-2/2011. számú állásfoglalása:
„ A fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciójára vonatkozó
környezetvédelmi engedély kiadásához az előzetes vizsgálati eljárás során közegészségügyi szakhatósági
szempontból feltétel nélkül hozzájárulok.”
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-

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 17.2/17852/2011. számú állásfoglalása:
„ …Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.”
- Fertőd Önkormányzata Jegyzőjének 1840/2011/H. számú állásfoglalása:
„ …a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”
- Hegykő-Fertőhomok Körjegyzője 1250-4/2011. számú állásfoglalása:
„ Az előzetes vizsgálati dokumentáció összefoglalója alapján a szakhatósági hozzájárulását megadja, és
nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.”
- Sopron egyei Jogú Város Jegyzője VI/63175/2011. számú állásfoglalása:
„ … szakhatósági állásfoglalás kiadása iránt indult eljárást megszüntetem.”
- Fertőszéplak-Sarród 641-1/2011/F. számú állásfoglalása:
„…Az előzetes vizsgálati dokumentáció összefoglalója alapján szakhatósági hozzájárulását megadja és
nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.”
- Fertőboz, Hidegség Körjegyzőjének 2019-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalása:
„…Az előzetes vizsgálati dokumentáció összefoglalója alapján szakhatósági hozzájárulását megadja és
nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.”

5. Jelen határozat a más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

II.
A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban
benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125.000,- Ft, amit a 10033001-01711899-00000000 számú
számlára kell az eljárás kezdeményezésekor befizetni.

INDOKOLÁS
Az Észak-dunántúli Vízügyi és Környezetvédelmi Felügyelőség megbízásából a Környezeti Projekt Kft. (9462
Völcsej, Fő u.126.) elkészítette és benyújtotta a Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak
rekonstrukciójára vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentációt a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a
továbbiakban: R.- 3. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a 3. számú melléklet 137. pontja szerint.
A hatóság H-1110-5/2011. számú végzésében felhívta az ügyfelet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
szerinti 250 000.-Ft szolgáltatási díj és a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésére. Az ügyfél a fenti felhívásnak határidőn belül eleget tett.
A hatóság hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet H-11110-18/2011. számú végzésében a dokumentáció
tartalmi kiegészítése kapcsán, melynek az határidőn belül eleget tett.
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A hatóság a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és a kiegészítés alapján az alábbiakat állapította
meg:
A rekonstrukciós munkálatok megkezdésének várható időpontja: 2013. tavasza
A tevékenység környezetre gyakorolt hatásai:
Víz: A rekonstrukciós munkák közvetlen következménye a felkevert üledékek miatti átmeneti
vízminőség romlás. Ennek hatásterülete a csatornákra (az aktuálisan kotort szakaszra), illetve az azok menti
vízzel borított területek. A munkagépekből, járművekből üzemanyag, motorolaj elcsöpögése megelőzhető a
rendszeres karbantartással. A munkagépek javítását, üzemanyag feltöltését nem szabad a Fertő tó partjának
közvetlen közelében, burkolatlan területen elvégezni, az esetleges szennyeződések elkerülése miatt.
A tervezett rekonstrukcióval a felszíni víz minőségének jelentős javulása várható.
Talaj: A kitermelt iszapot szétterítik a Fertő tó jogi partvonalán belül, a kikotort csatornák
környezetében. Az építés közben kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatók a
talajszennyezés elkerülése érdekében. A munkagépek vízrebocsátása és a felvonulási munkaterület kialakítása
a Fertőrákosi öbölben történik.
Zaj: A célállapot elérése építési munkának minősülő kotrást és az ahhoz használt berendezések üzemét
jelenti.
A kotrás időszakában erre a célra kifejlesztett célgépek változó helyszíneken a nádasban kialakított csatornák
keresztmetszetének megfelelő anyagmennyiséget távolítanak el és eljuttatják a csatornák közötti nádasokba. A
kikotort anyag teljes egészében a kotrási helyszínek közelében marad. A munkavégzéssel érintett csatornák a
nádasok mintegy 76 km2 területén belül találhatók.
A kotrás során a kotrógépektől eredő zajkibocsátással lehet számolni. Az érintett települések belterületeire eső
építési helyszíneken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM rendelet 2. számú mellékletének zajterhelési
határértékeinek nem kell teljesülni, a kotrógépek zajának hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból
védendő területet, épületet. Az építési munkák során a zajforrások nappali időszakban fognak működni,
folyamatosan változó helyszíneken, hatásuk nem jelentős és átmeneti, helyszínenként 30 napnál rövidebb.
Az építési tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység nem lesz.
A kotrást követően, a célállapotnak megfelelően kialakított csatornahálózat használata a természeti
környezetben zajkibocsátással nem jár.
A fentieket figyelembe véve, a tárgyi létesítés és a használat során jelentős környezeti zaj- és rezgéshatás nem
várható.
Levegő: A beruházással érintett települések: Hidegség, Fertőboz, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak,
Sarród a mód. 4/2002. (X. 7.) KvVM r.a 1. sz. melléklete szerint a 10. „az ország többi területe”, azaz a
legkedvezőbb légszennyezettségi zónába van sorolva. Sopron város a 11. pont kijelölt városok közé tartozik. A
tárgyi tevékenység a levegő légszennyezettségi állapotában várhatóan jelentős romlást nem okoz.
A csatornák kotrása során üzemeltetett munkagépek által történik légszennyező anyag kibocsátás. Az
eszközök dízelmeghajtásúak, üzemeltetésük során várható kibocsátott légszennyező anyagok: szilárd anyag,
nitrogén-oxidok, szén-monoxid. A kotróhajót pontforrásnak tekinthető (8-12 óra alatt halad kb. 100 m-t), a
hidraulikus hajtást dízelaggregáttal biztosítják. A dízelmotor és az aggregátor teljesítménye: 180 kW.
Üzemeltetésüknek várható időtartama 18 hónap.
Iszapkitermelés idején átmeneti bűzhatás lesz jellemző a munkaterületen.
Hulladék: A létesítés során a gépek karbantartásából kis mennyiségben keletkezik veszélyes hulladék
(fáradt olaj, olajos rongy). A fő tevékenységből – kotrás – hulladék keletkezése nem várható, mivel a kitermelt
kötött iszapot a csatornák két oldalán, a már meglévő depóniákon helyezik el, míg a kitermelt híg üledéket a
mély fekvésű nádasokba vezetik, tehát a parti sávon belül marad.
Üzemelés során hulladék keletkezés nem történik és a felhagyás hulladékot nem termel.
Természet- és tájvédelem: A beruházással érintett terület a 2/1991. (II. 9.) KTM rendelettel létesített
Fertő- Hanság Nemzeti Park részeként védett természeti terület, emellett része a Natura 2000 hálózatnak,
különleges madárvédelmi (Fertő- tó, HUFH 10001) és jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület (Fertő- tó, HUFH20002). A nádas területek egy része már 1977 óta fokozottan védett. E területeket az
UNESCO 1979. július 24-én a MaB nemzetközi program keretében bioszféra rezervátummá nyilvánította. A
Ramsari Egyezmény alapján e területek a nemzetközi vízivadvédelmi hálózat részei. 2001. év decemberétől a
Világörökség része.
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A beruházás során kb. 20 ha területen szűnik meg időlegesen vagy tartamosabban a nádas vegetáció. A
kotrással érintett csatornákban a nádas helyett ismét nyílt vízfelületek jönnek létre, az iszaplerakással érintett
csatornameneti területeken pedig néhány éven belül ismét várható a nádas megtelepedése.
A kotrás a védett növényfajok közül közvetlenül a tengermelléki káka néhány kisebb állományát érinti a
csatornákban. A növények kikotrása viszont nem jelenti azok végleges elpusztítását, a mélyre hatoló
rizómáknak köszönhetően a növények gyors regenerációja várható.
A kotrás veszélyeztetheti a nádas élőhelyhez kötődő védett rovar-, hal-, kétéltű- és madárfajok egyedeit. A
kivitelezés szaporodási időszakon kívüli időzítésével a pusztulások minimalizálhatók.
A fenti kis mértékű és nagyrészt időleges negatív hatásokkal szemben a beruházás egyértelműen pozitív
hatással lesz a Fertő tó magyarországi szakaszán a nádöv vízellátására, illetve ezáltal a nádas állomány
egészségi állapotára. A projekt sikeres megvalósítása hozzájárul a jobb ökológiai feltételek megteremtéséhez,
kb. 1080 ha nagyságú területen javítja a vízhez kötődődő növénytársulások ökológiai állapotát.
A beruházás várhatóan jelentős pozitív hatással lesz a Natura 2000 terület jelölő fajaira, és élőhelytípusaira,
ezért a hatóság Natura 2000 hatásbecslés készítését nem tartotta szükségesnek.
A nádasok javuló állapota pozitív hatással lesz a tájrészlet tájképi megjelenésére és segíti a hagyományos
tájhasználat fenntartását (nádgazdálkodás, gyepgazdálkodás, halászat).
A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartása
mellett a beruházás megvalósítása várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, környezeti
hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.

A hatóság a R. 3. § (3) bekezdése alapján a nyilvánosság bevonása érdekében H-11110-3/2011. számon
közleményt tett közzé honlapján és a Felügyelőség ügyfélszolgálati irodáján, a (4) bekezdés alapján értesítette
Sopron, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród Jegyzőit a közlemény, a
kérelem megküldésével.
A 2004. évi (CXL.tv. 15.§ (5) bekezdése, a 29.§ (3) bek. B.) pontja és az 1995. évi LII.tv. 98.§ (1) bekezdése
alapján értesítette a társadalmi szervezeteket az eljárás megindításáról, azzal, hogy amennyiben ügyfélként
részt kívánnak venni az eljárásban, szándékukat jelezzék a hatóság felé.
A hatóság a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A §-a alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel
rendelkező szakhatóságokat.
A GyMSM Kormányhivatal NSzSZ állásfoglalását a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § ( 1)
bekezdése alapján a 4. sz. melléklet szerinti szakkérdésekben, a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15.§-ban
biztosított jogkörben, a Ket. 44. §-a alapján adta ki. Állásfoglalása a fentieken túl az alábbi jogszabályokon
alapult: 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet, 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet.
A GyMSM Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság állásfoglalása 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdésén, 4. sz. mellékletén, a 2004. évi CXL.tv. 21.§ (1) bekezdésén, a 41.§ , a 43.§ án, a 48.§ (1) és (2) bekezdésén, a 328/2010. (XII. 27.)Korm. rendelet 17.§-án alapul.
A GyMSM Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája állásfoglalása a 324/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 6.§ (1) bekezdésén, a Ket. 45/A § (3) bekezdésén alapul.
Fertőboz, Hidegség, Fertőszéplak, Sarród , Hegykő, Fertőhomok Jegyzőinek állásfoglalása a 347/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 4.sz. mell.4.pontján a Ket 21.§ (1) bek. c.) pontján alapul.
Sopron Jegyzőjének állásfoglalása a 33/1999 (XII. 8) rendeletén alapul.
A hatóság H-11110-7/2011. számú levelében megkereste a Magyar –Osztrák Határvízi Bizottságot az 1956.
évi 32. tvr. alapján a beruházás jóváhagyása céljából.
A Bizottság nevében Janák Emil Második Meghatalmazott tájékoztatta a Felügyelőséget 0532-027/2011.
számú levelében arról, hogy az osztrák fél a projekt megvalósításával egyetértett, és az erről készült
dokumentum másolatát tájékoztatásához mellékelte.
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Határon átnyúló jelentős hatással nem kell számolni, mivel a rekonstrukciós munkálatok az érintett csatornák
közvetlen környezetére vannak befolyással.
A hatóság az általa feltárt tényállás, az észrevételek vizsgálata és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján a
Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, így a R. 5. § (2) ac) pontja
alapján a rendelkező részben foglalt döntést hozta.
A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. §-5. § szakaszai szerint folytatta le.
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a
tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.
A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§-a,
illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.
A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték
mértékéről a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bek. rendelkezik
Győr, 2011. december 16.

Németh Zoltán
igazgató s.k.

A határozatról értesül:
1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2. Környezeti Projekt Kft.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

9021 Győr, Árpád u.28-32.
9462 Völcsej, Fő u.126

Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság Janák Emil Második meghatalmazott 9021Győr, Árpád u. 28-32.
Sopron Önkormányzatának Jegyzője
9400 Sopron, Fő tér 1.
Fertőboz Önkormányzatának Jegyzője
9493 Fertőboz, Fő u. 17.
Hidegség Önkormányzatának Jegyzője
9491Hidegség, Petőfi Sándor u. 1.
Fertőhomok Önkormányzatának Jegyzője
9492 Fertőhomok, Akác u. 44.
Hegykő Önkormányzatának Jegyzője
9437 Hegykő, Iskola u. 1.
Fertőszéplak Önkormányzatának Jegyzője
9436 Fertőszéplak Petőfi u. 2.
Fertőd Önkormányzatának Jegyzője
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Sarród Önkormányzatának Jegyzője
9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
GyMSM Kormányhivatal NSZSZ
9024 Győr, Jósika u. 16.
Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
9028 Győr, Arató u. 5.
14. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Győri Iroda
9021 Győr, Káptalandomb 28.
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