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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

NYDoP-2.1.1/F-12-2012-0006
Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

NYDoP-2.1.1/F-12-2012-0006
Beneficiary: West-Transdanubian Water Directorate
H-9700 Szombathely, Vörösmarty str. 2.

NYDoP-2.1.1/F-12-2012-0006
Begünstigte: West-transdanubische Wasserdirektion 
H-9700 Szombathely, Vörösmarty Str. 2.

WeSt-trANSDANuBiAN WAter DirectorAte
The Directorate performs and harmonizes the water management tasks 
on 7587 km2 including area of 5 counties (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém, Somogy) and operates and manages the state property water 
facilities. 

NYuGAt-DuNáNtÚli vÍzüGYi iGAzGAtóSáG
Az Igazgatóság öt megye területét érintve (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém, Somogy), 7587 km2 –en végzi és hangolja össze a vízgazdálko-
dási feladatokat, valamint kezeli, működteti és fejleszti az állami tulajdonú 
vízi létesítményeket.

A Kis-Balaton vízminőség- 
védelmi szerepéről, a tér-
ség történelméről, néprajzi, 
táji és természeti értékeiről 
a bemutató hely interaktív 
kiállításai nyújtanak sok ér-
dekességeket.

 
 
A kis-Balaton Ház  
elérhetőségei: 
GPS koordináták: 
N46.661535, E 17.137602 
zalavár, vársziget 
tel.: 83/710-002

Interactive exhibitions of 
the house present lots of 
interesting things about the 
water quality protection role 
of Kis-Balaton, history, folk-
lore, landscape and natural 
values of the region.

 
 
contacts of kis-Balaton 
House: 
GPS coordinates: 
N46.661535, E 17.137602 
zalavár, vársziget 
tel.: +36 83/710-002

Viele Interessanten wurden 
von den interaktiven Aus-
stellungen des Ausstellungs-
raums von der Wasserquali-
tätsrolle von Kis-Balaton, der 
Geschichte der Region, den 
ethnografischen, landschaftli-
chen und natürlichen Werten  
gegeben. 

erreichbarkeiten von kis-
Balaton Haus: 
GPS koordinaten: 
N46.661535, E 17.137602 
zalavár, vársziget 
tel.: +36 83/710-002

WeSt-trANSDANuBiScHe WASSerDirektioN
Die Direktion macht und harmonisiert die Wassermanagementsaufgaben 
auf 7587 km2 und berührt 5 Komitate (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém, Somogy). Sie verwaltet, betreibt und entwickelt die staatlichen 
Wasseranlagen.

Az igazgatóság elérhetőségei: 
contacts of the Directorate: 
erreichbarkeiten von der Wasserdirektion:
 

9700 Szombathely, Vörösmarty u./str/Str. 2. 
tel.: 94/521-280  
Ügyelet/Duty line/Dienst: 94/509-370, 
Munkaidőn túl/ after working time/ nach der Arbeitszeit: 30/300-42-42 
Web: www.nyuduvizig.hu, www.kisbalaton.hu 
e-mail: vezetes@nyuduvizig.hu

kiS-BAlAtoN Ház kiS-BAlAtoN HouSe  kiS-BAlAtoN HAuS  

kilátók ÉPÍtÉSe, ÉS eGYÉB 
ökoturiSztikAi FejleSztÉSek  
A kiS-BAlAtoNoN

coNStructioN oF lookout-
toWerS AND otHer eco-touriSM 
DeveloPMeNtS At kiS-BAlAtoN

BAu voN AuSSicHtStürMe uND 
andere ökotouristisChe 
eNtWickluNGeN AN DeM  
kiS-BAlAtoN



• megújult a szigetre vezető bekötőút
• tájba illő fa kerékpártároló épült
• akadálymentesített tájékoztató pont, információs 
torony létesült, mely a Kis-Balatont és a környék 
településeit, látnivalóit mutatja be
• ingyenes WIFI a gyalogos híd környezetében
• családbarát szolgáltatások valósultak meg: családi 
és mozgássérült parkolóhelyek, pelenkázó hely és a 
szigeten a gyermekeknek új játszóeszközök felállí-
tása
• négyszintes, fa szerkezetű új kilátó épült, melyről a 
Hidvégi-tó jól belátható

• szigorúan védett természetvédelmi területen, az 
Ingói berekben újjáépült a kilátó 
(csak vezetéssel látogatható)

• a Kis-Balaton turisztikai centruma a hely szelle-
méhez illően zöld energiaellátást kapott napelemek 
telepítésével
• a Kis-Balatont bemutató kiállítások mellett megis-
merkedhetnek a látogatók a megújuló energiákkal is

A beruházás teljes költsége 81 millió Ft, mely 
100%-os támogatással az európai unió finanszí-
rozásában valósult meg.
Projekt kezdete: 2013. december 31.
Projekt befejezése: 2014. december 31.

• the approach road leading to the island is renovated
• wooden structured bicycle storage fitting into the 
landscape 
• accessible information point, information tower 
was established that presents Kis-Balaton, the 
surrounding settlements and the sights 
• free WIFI in the vicinity of the pedestrian bridge 
• family-friend services were implemented such as 
parking places for families and disabled persons, 
changing place and set up of new play equipment for 
children in the island
• a new four-level, wooden construction lookout-
tower was built, where the Hídvég lake can be seen 
well from

• the look-out tower was reconstructed in Ingó holt, 
the strictly protected nature conservation area 
(The lookout-tower can be visited only with 
guidance!)

• the tourist centre of Kis-Balaton got green energy 
supply by the solar system according to the spirit of 
the place 
• the visitors can become acquainted with 
presentation of renewable energy besides exhibitions 
presenting Kis-Balaton

the total cost of the investment is 81 million 
HuF, which is 100% supported financially by the 
european union. 
Project start date: 31 December 2013. 
Project end date: 31 December 2014.

• Neue Zufahrtsstraße auf die Insel
• Bedeckte Fahrradspeicher mit in Landschaft passende 
Holzkonstruktion 
• Barrierefreie Informationspunkt, Informationsturm 
wurden durchgeführt, die den Kis-Balaton, die 
Siedlungen der Umgebung und die Sehenswürdigkeiten 
präsentiert
• Kostenlose WIFI-Möglichkeit in der Nähe der Brücke
• Familienfreundliche Dienstleistungen wurden 
umgesetzt: Familie- und behinderte Parkplätze, 
Wickeltischplatz und neue Spielzeuge für die Kinder auf 
der Insel
• Neuer Aussichtsturm aus Holzkonstruktion, der 
4 stöckig ist, und von dem der Hídvég-See gut 
übersehbar ist 

• Der Aussichtsturm wurde in dem Hain von Ingó 
auf dem streng geschützten Naturschutzgebiet 
wiederaufgebaut (Der Turm kann nur mit Führung 
besichtigt werden!)

• Grüne Energieversorgung wurde von dem 
touristischen Zentrum von Kis-Balaton mit der 
Installation von Sonnenkollektoren bekommen
• Die Besucher können die erneubaren Energien neben 
den Ausstellungen von Kis-Balaton kennenlernen 

Die Gesamtkosten der investition ist 81 Millionen 
Forint und sie wurde in 100 % von unterstützung 
von europäischen union durchgeführt.
Beginn des Projekts: 31. Dezember 2013
Abschluss des Projekts: 31. Dezember 2014 

kányavári sziget fejlesztése  
(nagyközönség által szabadon látogatható)

Development of kányavár island
(can be visited freely by the public)

entwicklung der kányavári-insel 
(Sie kann von dem Publikum frei besucht werden.)

ingói kilátó újjáépítése
reconstruction of ingó lookout-tower

Wiederaufbau des Aussichtsturms in ingó

entwicklungen in dem kis-Balaton Haus
Developments in kis-Balaton House

Fejlesztések a kis-Balaton Házban

ökoturiSztikAi FejleSztÉSek 
A kiS-BAlAtoNoN

eco-touriSM DeveloPMeNtS  
At kiS-BAlAtoN

ökotouriStiScHe eNtWickluNGeN
AN DeM kiS-BAlAtoN


