
Kérelem
vagyonkezelői hozzájárulás kiadására a Tiszalúci Holt-Tiszán lévő

víziálláshoz

Kérem a  Tisztelt  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóságot,  hogy  az  alábbiak  szerint  szíveskedjenek
vagyonkezelői hozzájárulásukat kiadni 

 Víziállás létesítéséhez
 Víziállás fennmaradásához
 Víziállás átépítéséhez.

A kérelmező adatai:

Név:

Születési hely, idő: , 

Anjya neve:

Lakcím: 

Tartózkodási hely (ha eltér az előzőtől): 

A víziállás adatai:  magán  közösségi

Mérete (m2-ben): 

Helye  koordináta:  

 térképrészlet, melyet mellékelek

Anyaga:

Felépítménye:  korlát  ülőpad

 egyéb: 

Móló anyaga:   hossza: 

 nincs móló

Kérelem indoklása, egyéb előadni való:



Nyilatkozatok

Nyilatkozom  a  kérelem  aláírásával,  hogy  a  víziállást  saját  nevemben,  saját  felelősségemre
létesítem,  illetve  üzemeltetem.  Tudomásul  veszem,  hogy  a  víziállás  üzemeltetése  során
harmadik személyeknek okozott károkért a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem felel.

Nyilatkozom  a  kérelem  aláírásával,  hogy  a  kérelem  beadását  megelőző  3  éven  belül
természetvédelmi szabálysértés miatt a felelősségemet nem állapították meg,  természetvédelmi
bírságot  rám nem szabtak  ki,  illetve  természetkárosítás  bűncselekmény miatt  a  felelősségét
jogerősen nem állapították meg.

Nyilatkozom a kérelem aláírásával, hogy a személyes adataim kezeléséhez, nyilvántartásához a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság javára hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom
a későbbiekben is visszavonható.

Nyilatkozom a kérelem aláírásával, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt,
víziállásokra  vonatkozó  jogszabályokat,  a  a  140/2010.  (IV.  29.)  Korm.  rendelet  szabályait
megismeretem, azokat  megtartom, magamra nézve kötelezőnek tartom, amennyiben jogsértő
cselekmény jut a tudomásomra, a tudomásszerzéstől számított legkésőbb 8 napon belül írásban
közlöm a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal.

Tudomásul veszem, hogy a víziállások bejárata nem zárható le.

A szükséges dokumentumokat mellékelem.

Kelt:  

.....................................
Aláírás

(Kérelmező)

Mellékletetek:
  Meglévő víziállás engedélyei (meglévő víziállás esetén, ha rendelkezésre áll)
  Fényképfelvétel (ha rendelkezésre áll)
  Szerkezeti rajz (ha rendelkezésre áll)
  Térkép (ha rendelkezésre áll)
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