
Iktatószám: GY/41/00264-3/2023 Tárgy: Lipót

Pro Oppido Szállodaüzemeltető

Kft.- sétakocsi- és motorcsónak

túrák engedélyezése 

- természetvédelmi engedély -

Ügyintéző: Dr. Kiss Viktória

Telefon: (96) 896-146

KÖZLEMÉNY

A  természetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban:  Ákr.)  89.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  közhírré  teszi  a  tárgyi  ügyben  indult

természetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az  ügy  tárgya:  a  Szigetközi  Hullámtéri  Vízpótló  Rendszer  területén  túrák  (közösségi

események) megtartása

2. A kérelem előterjesztésének napja: 2023.01.17.

3. A  közleménynek  a  Hatóság  ügyfélszolgálati  irodáján  való  közzétételének  napja: a

közleményen szereplő elektronikus időbélyegző szerinti dátum

4. A közlemény 15 napon keresztül kerül kifüggesztésre. A döntés a Hatóságnál megtekinthető.

5. Az ügyben hozott határozat rendelkező része:

A  Hatóság  a  Pro  Oppido  Szállodaüzemeltető  Kft.  (9233  Lipót,  Rákóczi  u.  42-44.,  KÜJ:

100732960)  kérelmére  2023.  december  31-ig  sétakocsi  túrák  (közösségi  események)

megtartását  a  Lipót  -  Koltai  úton  át  a  töltésig  -  töltésen  Dunaremetéig  -  Dunaremetén

keresztül a műúton vissza Lipótra útvonalon engedélyezi.

A Hatóság a Pro Oppido Szállodaüzemeltető Kft. részére 2023. december 31-ig motorcsónak

túrák (közösségi események) rendezését a jelen határozat mellékletét képező térkép szerint

engedélyezi.

A túrák során az alábbi előírásokat kell betartani:

- A sétakocsi túrákat csak a már meglévő aszfalt, illetve földutakon lehet megtartani.

- A 2023. május előtt tervezett vízi túrákat, azok útvonalát előzetesen, legalább 10 nappal

korábban  egyeztetni  kell  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  illetékes  Dunamenti

Tájegységének  munkatársaival  (https://www.ferto-hansag.hu/hu/munkatarsak.html).  Az

egyeztetés  eredményéről  legkésőbb  a  túrát  megelőző  munkanapon  értesíteni  kell  a

Hatóságot a termeszetvedelem@gyor.gov.hu címre küldött levélben.

- A vízitúrákat napfelkelte után lehet elkezdeni, és napnyugta előtt be kell fejezni.

- A mellékelt térképen pirossal jelölt útvonalak igénybevétele tilos.

- A sárga színnel jelölt útvonalak június 15. után használhatók.
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- A jelzés nélküli területek korlátozás nélkül látogathatók.

-  A motorcsónak túrák csak a jelen határozat  mellékletét  képező térkép szerint,  az azon

jelezett  jelöléseknek  megfelelően,  naponta  legfeljebb  egy  alkalommal  tarthatók  meg  a

Dunaremetei- és az Ásványi mellékágrendszer területén.

- A motorcsónak túrák során kikötni és kiszállni - a havária jellegű eseményeket kivéve - csak

a Gombócosi zárásnál és a Farkaslyuki gátnál lehet.

- A motorcsónak túrák során a 5-10 km/h sebességgel lehet közlekedni,  legfeljebb 10 LE

teljesítményű motorcsónakkal.

-  Gondoskodni  kell  a  túrák  során  esetlegesen  keletkező  hulladék  összegyűjtéséről,  és

megfelelő hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy jelen határozat előírásainak megsértése, a védett terület

károsítása,  veszélyeztetése,  rongálása,  illetve  a  védett  természeti  érték  veszélyeztetése,

károsítása, elpusztítása természetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A jelen határozattal kiadott engedély táborozásra nem jogosít fel.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy a jelen engedély nem mentesít  a tulajdonosi,

vagyonkezelői  hozzájárulások  beszerzése  alól.  A  Szigetközben  zajló  vízvédelmi,

vízgazdálkodási projektek miatt a Hatóság külön javasolja felvenni a kapcsolatot az Észak-

dunántúli  Vízügyi  Igazgatósággal.  A  hullámtérben  folyó  munkálatok  befolyásolhatják  a

területek bejárhatóságát!

6. A határozat a közléssel végleges.

7. A határozat indokolási részének kivonata, főbb jogszabályhelyek:

A  már  2007-ben  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park  Igazgatóság  közreműködésével  kijelölt

útvonalon a túrákat a jövőben is megszerveznék. A feltételeket a szigetközi vízi turizmusra

érvényes szabályokkal összhangban állapította meg a Hatóság.

A főbb jogszabályi  alapok:  a természet védelméről  szóló 1996. évi  LIII.  törvény 38.  § (1)

bekezdés i) pontja, 40. § (1)-(2) bekezdései, 5. § (1) bekezdése, 42-44. §, 78. § (1) bekezdés,

80.  §-a,  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  vonatkozó

eljárási szabályai.

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

               Pandur László

                                                                                                                                  osztályvezető
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