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KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról
szóló 15/2017. számú igazgatói utasítása
(a K-7233-247/2020. iktatószámú és a K-0192-027/2022. iktatószámú
módosításokkal egységes szerkezetben)

PREAMBULUM
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet 7. §-ában foglaltak és a töltéseken történő
járműközlekedés rendjéről szóló 18/2017. számú főigazgatói utasítás (Tov.: FU)
végrehajtásaként az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken
való közlekedésre vonatkozó szabályokról, ellenőrzésének rendjéről, valamint a
jogsértések megelőzéséről, felderítéséről, jogkövetkezmények alkalmazásáról a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. § (2)
bekezdés g) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki.
I.
Az utasítás hatálya
1. § /1/ Az utasítás területi hatálya az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. számú mellékletének II. 3. a)
pontjában meghatározott elsőrendű árvízvédelmi művekre, valamint a II. 3. b)
pontjában meghatározott másodrendű árvízvédelmi művekre, a gyulavári és
dénesmajori körtöltésekre, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltésre /a
továbbiakban együtt: árvízvédelmi töltések/, valamint a hullámtérre, a mentett oldali
10 m-es előtérre és az ott kialakított útra terjed ki.
Az utasítás szempontjából „töltésen” a hullámteret és a mentett oldali 10 méteres
előteret is érteni kell.
/2/ Az utasítás személyi hatálya kiterjed
-

az
Igazgatóság
által
foglalkoztatott
valamennyi
közalkalmazottra,
közfoglalkoztatottra, illetve egyéb munkavállalóra;
valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, aki/amelynek nevében vagy képviseletében az 1. § /1/
bekezdésben felsorolt árvízvédelmi töltéseken közlekedik/közlekednek.

2. § /1/ A jelen utasítás szabályai kiterjednek valamennyi, az 1. § /1/ bekezdésében
meghatározott töltésen közlekedő járműre. Az árvízvédelmi töltéseken a /2/ és /3/
bekezdés szerinti járművekkel, a jelen utasításban meghatározott szabályok szerint
lehetséges közlekedni.
/2/ Segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival,
legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel, vagy lassú járművel,
valamint állati vontatású járművel a 3. § /1a/,/1b/,/1c/,/1d/,/6/ szerinti
hozzájárulás, vagy vendégkártya birtokában lehet közlekedni.
/3/ A 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú tehergépjárművel, valamint súlytól
függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedéshez megállapodás és egyedi
hozzájárulás szükséges, egyedi elbírálás és egyedileg alkalmazott díjfizetés mellett,
szükség szerint megállapodásban rögzített biztosíték befizetését követően. Magán-
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és jogi személyek ilyen járműveire a megállapodást követően egyedi hozzájárulást
az igazgató ad. (FU 7.§)
Az Igazgató jogosult továbbá a 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú tehergépjármű,
valamint súlytól függetlenül erő- és munkagép töltésen való közlekedését 1 napos
időtartamra eseti hozzájárulással – egyedi elbírálás, díjmegállapítás és
díjmegfizetés mellett, megállapodás kötése nélkül – engedélyezni.
/4/ Tilos a töltésen való közlekedés sport célú járművekkel, így pl. quaddal,
terepmotorral. A jármű kategóriájának, típusának meghatározása annak hatósági
engedélyében rögzített megjelölése szerint történik.
/5/ Az Igazgató indokolt egyedi döntése alapján ideiglenes jelleggel korlátozhatja
vagy megtagadhatja a hozzájárulás kiadását, illetve a töltésen való közlekedést
függetlenül a jogosultság jogcímétől. (FU15.§)
/6/ Esős időben, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan
töltésen, illetve védekezési időszakban a töltésen a közlekedést az Igazgatóság
korlátozhatja, illetve megtilthatja annak egyértelmű jelzésével, sorompó
kihelyezésével és azok lezárásával. (FU 16.§)
A jelen igazgatói utasítás szempontjából védekezési készültségnek kell tekinteni a II.
fokú és az azt meghaladó készültségi fokozatot. (FU 6.§)
/7/ Az OVF főigazgatója bármely időszakban térítésmentes hozzájárulást adhat
bárkinek az Igazgatóság töltésein való közlekedésre, mely hozzájárulás másolatát
megküldi az Igazgatóság részére a saját nyilvántartásába való bevezetés érdekében.
(FU 17.§(1))
II.
Az árvízvédelmi töltésen való közlekedésre jogosító hozzájárulások típusai,
a kérelem kellékei és a közlekedés szabályai
3. § /1a/ Természetes és jogi személyek az árvízvédelmi töltésen a 2. § /2/ bekezdés
szerinti járművel, előzetesen és írásban benyújtott (7. számú Melléklet szerinti
formanyomtatványon előterjesztett) kérelem alapján az Igazgatóság által kiadott,
az Igazgatóság logojával ellátott, nyomdai úton előállított, sorszámozott
hozzájárulás birtokában közlekedhetnek.
/1b/ Minden típusú hozzájárulással való közlekedés esetén az érintett járművet
vezető a személyi azonosító okmányát és a jármű hatósági engedélyét köteles az
ellenőrzést végzőnek felmutatni. A kedvezményes közlekedésre jogosultak a
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kedvezményt megalapozó okiratuk birtokában jogosultak a közlekedésre, melyet
ellenőrzéskor kötelesek felmutatni.
/1c/ A kérelmező az írásbeli kérelem benyújtásakor az alábbiak közlésére
köteles: (FU 8.§ (2))






név/jogi személy, egyéb szervezet neve; lakcím/székhely, telefonszám;
a jármű kategóriája, típusa, rendszáma/hatósági jelzése, utánfutó léte/nem
léte;
az
igénybe
venni
szándékozott
kedvezmény,
térítésmentesség
igénybevételének jogcíme, annak igazolása /az alapul szolgáló okirat
bemutatása és számának kérelmen történő rögzítése/;
az igénybe venni kívánt töltés /töltésszakasz/ megnevezése;
a töltésen közlekedési hozzájárulás kérelmezett időtartama /kezdő és befejező
dátuma/.

Hiányosan benyújtott kérelem alapján hozzájárulás nem adható ki. (FU 8.§ (4))
A kérelmező részére hozzájárulás akkor adható, amennyiben az adatai kezeléséhez
és azok statisztikai célú továbbításához a kérelmén hozzájárul. (FU 9.§ (2))
Az Igazgatóság gondoskodik arról, hogy az eljárás során kezelt személyes adatok
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szerinti adatvédelmi nyilvántartásban rögzítésre kerüljenek. (FU
36.§)
/1d/ A hozzájárulásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
- a kérelmező neve,
- a közlekedéssel érintett töltés /töltésszakasz/ meghatározása,
- jármű kategóriája, típusa, forgalmi rendszáma /ennek hiányában hatósági jelzése,
utánfutó használata/léte/nem léte,
- a hozzájárulás időtartama (kezdő és befejező dátuma),
- a töltésen való közlekedésre vonatkozó alapvető jogok és kötelezettségek, valamint
az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az Igazgatóság a vízkárelhárítással összefüggő
tevékenysége miatt a töltésen való közlekedést korlátozhatja vagy megtilthatja,
- utalás arra, hogy a kérelmező az adatkezeléshez és az adatai statisztikai célú
továbbításához hozzájárult. (FU 10.§)
/2/ Egyedi hozzájárulás és megállapodás szükséges a 2.§ /3/ bekezdés hatálya
alá tartozó járművek töltésen való közlekedéséhez, egyedileg meghatározott
útvonalra, egyedi költségkalkuláció és szükség szerint biztosíték előírásával.
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/3/ Az egyedi hozzájárulásoknak és a megállapodásoknak tartalmazniuk kell:
-a megállapodást kötő felek nevét, címét, adószámát
-a megállapodás célját
-a járművek típusát, forgalmi
legnagyobb össztömegét,

rendszámát/

hatósági

jelzését

megengedett

-a közlekedésre igénybe vehető töltésszakaszt (szelvény szerint)
-a megállapodás időtartamát
-a fenntartási hozzájárulás mértékét, fizetési feltételeit vagy a helyreállítás módját,
a felek kötelességeit, felelősségi köröket
-a töltésen való közlekedésre vonatkozó feltételeket,
- károkozás esetén a helyreállítás módját
- a biztosíték kikötésére vonatkozó előírást, szükség szerint.
/4/ A jelen utasítás szerint kiadott bármely típusú hozzájárulás az Igazgatóság
vagyonkezelésében lévő, konkrétan meghatározott árvízvédelmi töltésen való
közlekedésre jogosít. Minden típusú hozzájáruláson rögzítésre kerülnek az adott
járművel a töltésen való közlekedésre vonatkozó alapvető jogok és kötelezettségek.
(FU 11.§)
(A hozzájárulások kötelezően alkalmazandó mintáját az 1-6. számú Mellékletek
tartalmazzák. )
/5/ Az igazgató által meghatározott személyek, valamint az Igazgatóság
alkalmazásában álló gát- és csatornaőrök – /6/ bekezdés hatálya alá tartozó
együttélő közvetlen hozzátartozóin kívüli – egyéb rokonai, látogatói az érintett
őrház megközelítése céljából igénybeveendő töltésszakaszra sorszámozott és a
gépjármű azonosító számának feltüntetésével visszavonásig kiadható vendégkártya
birtokában közlekedhetnek. A vendégkártya mintáját az Utasítás 4. számú
Melléklete tartalmazza.
/6/ Térítésmentesen kiadott hozzájárulás birtokában közlekedhetnek a jelen
utasítás területi hatálya alá tartozó töltéseken (FU 19.§)
-

1

a jelen utasítás 5. számú Mellékletét képző hozzájárulással
 az OVF és az Igazgatóság nyugdíjasai,
 az Igazgatósággal
megkötött szerződés
alapján
munkát végző
személyek/jogi személyek munkagépei, szállítógépei a tevékenységhez
kapcsolódóan a szükséges mértékben a releváns töltésszakaszon a jelen
utasítás szabályai betartásával,
 a megyei, ill. helyi védelmi bizottságok, valamint azok tagjai,
 az Állami Halőri Szolgálat és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
hivatásos halőrei szolgálati járművei ellenőrzési célból 1

Hatályba léptette: K-0192-027/2022.
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-

a jelen utasítás 6. számú Mellékletét képző hozzájárulással
 a
csak
az
árvízvédelmi
töltésen
megközelíthető
lakóvagy
üdülőingatlanban hivatalosan bejelentett lakcímmel rendelkező személyek.
A csak az árvízvédelmi töltésen megközelíthető lakó- vagy üdülőingatlanban
hivatalosan bejelentett lakcímmel rendelkező személyek, az ingatlan
szükségszerű megközelítését biztosító töltésszakaszt térítésmentesen
használhatják, a kérelmükre kiadott hozzájárulás alapján, a lakcímkártya és
személyi azonosító okmányuk felmutatásával,


az Igazgatóság őrházaiban, mint munkaköri szolgálati lakásokban
életvitelszerűen
lakó
gátés
csatornaőrök
együttélő
közvetlen
hozzátartozói az Igazgatóság tulajdonában és használatában lévő, illetve a
magántulajdonú 2.§ /2/ bekezdés szerinti járművekkel.

4. § /1/ Az Igazgatóság közfoglalkoztatottjai kizárólag a hivatalos
munkafeladatuk teljesítése során, érdekében és idején, szükség szerint – az
Igazgatási és Jogi Osztály (a továbbiakban: IJO) által egyedileg kiadott 10. számú
Melléklet szerinti Igazolás alapján, térítésmentesen közlekedhetnek az
Igazgatóság tulajdonában és használatában lévő, illetve a magántulajdonú 2.§ /2/
bekezdés szerinti járművekkel.
/2/ Hozzájárulás nélkül, térítésmentes közlekedésre jogosultak:

az Igazgatóság és az OVF közalkalmazottai, szolgálati igazolványuk
felmutatásával,

a jelen Utasítás 11. számú Mellékletében meghatározott díjmentes
szakaszokon a 2.§ /2/ bekezdés szerinti, 3,5 t össztömeget meg nem haladó
járművel közlekedő természetes és jogi személyek, egyéb szervezetek,

a Btk. szerinti hivatalos személy, külföldi hivatalos személy és
közfeladatot ellátó személy hivatalos és közfeladata ellátása során és
idején, az adott közfeladatra vonatkozó jogosultsága igazolásával (FU 18.§),

a Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, valamint a
Katasztrófavédelem 2. § (2) bek. szerinti gépjárművei rendfenntartás,
ellenőrzés, valamint veszélyelhárítás érdekében, az adott feladatellátása
jogosultságának igazolásával,

a kerékpárral közlekedők,

közútként is funkcionáló töltésszakaszokon közlekedők,

töltésfenntartás, karbantartás, fejlesztési célú szerződés alapján
történő munkavégzés esetén, a tevékenységükre vonatkozó korábban
megkötött szerződés alapján a releváns töltésszakaszon a jelen utasításban
foglaltak betartásával és a közlekedésre jogosító szerződés másolatának
felmutatásával (FU 22.§),
/3/ Kedvezményes közlekedésre jogosultak:


Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személyek, és a mozgásukban
korlátozott személyek az általuk kérelmezett hozzájárulás díjából 50
%-os kedvezményre jogosultak a jogosultságot igazoló okirat kérelem
előterjesztésekor való bemutatása alapján, a jogosító okiratuk száma
kérelemre történő rögzítésével. (FU 21.§)
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A 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közösségi cél megvalósítása
érdekében az érintett szervezetek az Igazgató által adott egyedi
hozzájárulásban foglaltak szerint, illetve az Igazgatósággal előzetesen
kötött megállapodás alapján kedvezményesen vagy térítésmentesen
közlekedhetnek.
/Közösségi cél: Az állami, önkormányzati vagy magántulajdonban álló
szervezetek átruházott vagy általuk önként vállalt, közösséget érintő
szolgáltatások vagy feladatok ellátására irányuló tevékenysége, hozzájárulva
az egyén és a társadalom közös szükségletének kielégítéséhez./ (FU 21.§)
/4/ Az árvízvédelmi töltésen hozzájárulás nélkül – a kivételi körbe tartozó 4. § /1/
és /2/ bekezdésében foglaltakon kívül - közlekedni a hozzájárulás megvásárlása, a
jogosultság megszerzése céljából sem szabad, ezért a közlekedni szándékozónak a
hozzájárulást olyan elárusító helyen kell megvásárolnia, amelyet az árvízvédelmi
töltésen való közlekedés nélkül meg tud közelíteni. Az egyéb jogosultságot pedig
előzetesen, a közlekedést megelőzően köteles megszerezni.
/5/ Minden hozzájárulás kiadásakor fel kell hívni a figyelmet rá, hogy a
kérelmezőnek szigorúan betartandó kötelezettségei vannak, melyeket a
hozzájárulás hátlapja röviden tartalmaz. Az abban foglaltaktól eltérés nem
lehetséges.
/6/ A II. fokú, vagy azt meghaladó készültségi szintű árvízvédelmi készültség
elrendelése esetén a töltésen való közlekedésre kiadott hozzájárulás nem jogosít
közlekedésre, illetve ezen időszakban új hozzájárulást az Igazgatóság nem ad ki.
Ilyen időszakban, illetve egyéb okból a közlekedésre alkalmatlan töltésen a
közlekedést az Igazgatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja. (FU 6.§)
III.
Eljárási és hatásköri szabályok
5. § /1/ A 3. § szerinti hozzájárulást a jelen Igazgatói Utasítás 7. számú Melléklete
szerinti formanyomtatvány kitöltésével, írásban benyújtott kérelem alapján
- az Igazgatósággal szerződéses jogviszonyban álló megbízottnál (Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége), illetve bizományosoknál (az árusító helyek
listája elérhető a www.kovizig.hu honlapon a Közérdekű/Töltésen való közlekedés
cím alatt),
- az Igazgatóság központi székházában (5700 Gyula, Városház utca 26.),
valamint
- a Gyulai Szakaszmérnökség központi irodájában (5700 Gyula, Nagyváradi
út 59/b.),
- a Szeghalmi Szakaszmérnökség központjában (5520 Szeghalom, Széchenyi
u. 60.) és
- a Szarvasi Szakaszmérnökség központjában (5540 Szarvas, Körös u. 1.)
lehet megvásárolni.
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A kérelemre előírt formanyomtatvány (7. számú Melléklet) alkalmazása kötelező.
A kérelmeket az értékesítést végzők kötelesek az IJO részére havonta, a tárgyhót
követő hónap 15. napjáig, az elszámolásukkal együtt megküldeni.
/2/ A kiadott töltésen közlekedési hozzájárulásokról az IJO nyilvántartást vezet,
amelyet évente kétszer, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig az OVF Árvízvédelmi
Főosztályának anonimizálva megküld. Ezen nyilvántartásba felvezetésre kerülnek az
OVF főigazgatója által kiadott hozzájárulások is. (FU 12.§)
/3/ A bizományosok az általuk értékesített hozzájárulásokról rendszeresen írásban /a
hozzájárulásokon szereplő tartalommal/ tájékoztatást adnak a Horgászszövetségnek
a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, aki mindezekről az összesítést megküldi az
Igazgatóság részére minden tárgyhót követő hónap 15. napjáig.
/4/ A 3. § /5/ bekezdés szerinti, a gát- és csatornaőrök részére kiadható
vendégkártyát az őrök a szakaszmérnökségeken keresztül darabszám szerint
igényelhetik, a jogosult adatainak pontos feltüntetésével. A szakaszmérnökségek az
igényeket összegyűjtik, és haladéktalanul továbbítják az IJO-hoz. A vendégkártyákat
sorszám szerint az IJO tartja nyilván és adja ki a vendégkártya használatával érintett
őr részére.
6. § /1/ A 3. § /2/ bekezdés szerinti egyedi hozzájárulás iránti kérelmet az IJO-hoz
kell benyújtani. A fenntartási költség-hozzájárulás költségkalkulációját és az egyedi
hozzájárulás esetében szükség szerint előírásra kerülő biztosítékra és
összegszerűségére vonatkozó javaslatot az Árvízvédelmi és Folyószabályozási
Osztály (Tov.: ÁFO) készíti el. Az egyedi hozzájárulást az IJO készíti elő kiadásra. A
hozzájárulást az Igazgató adja. A kiadásra került hozzájárulásokról az IJO
nyilvántartást vezet, amelyet évente kétszer, az adott tárgyfélévet követő hónap 15.
napjáig tájékoztatásként megküld az OVF Árvízvédelmi-, Folyógazdálkodási és
Közfoglalkoztatási Főosztálya részére anonimizálva.
/2/ Abban az esetben, ha már előre vélelmezhető annak bekövetkezése, hogy a
töltésen való közlekedés a töltés károsodását okozhatja, a helyreállítás költségeinek
fedezésére a fenntartási hozzájáruláson felül egyedi biztosítéki összeg kikötését
lehet előírni a hozzájárulásban. A biztosíték összegének megfizetése hiányában a
közlekedés nem kezdhető meg.
/3/ A meghatározott összegű biztosíték befizetése történhet átutalással az
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005-01712113-00000000
számú számlájára, vagy sárga postai csekken, amelynek közlemény rovatába
feltüntetésre kell kerülnie: „Töltésen-közlekedés biztosítéka” és a kérelmező neve.
Amennyiben egy összegben kerül megfizetésre a hozzájárulás és a biztosíték, úgy a
közlemény rovatban külön-külön fel kell tüntetni azok összegét és azt, hogy
„Töltésen-közlekedés hozzájárulás, biztosíték”, valamint a kérelmező nevét.
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Minden ilyen esetben a töltésen való közlekedést biztosító egyedi hozzájárulást és
megállapodást az IJO megküldi az érintett szakaszmérnökségnek, aki a közlekedést
köteles ellenőrizni a hozzájárulás érvényességi ideje alatt folyamatosan. Amennyiben
bármilyen, a töltést érintő sérülést, károsodást észlel, azt azonnal köteles jelezni a
magasabb vezetőjének, illetve tájékoztatni az ÁFO-t.
A közlekedés befejeztével az érintett írásban köteles tájékoztatni az ÁFO-t arról, hogy
a közlekedést az adott töltésen befejezte és álláspontja szerint szükséges-e a
közlekedéssel érintett töltésszakasz javítása, történt–e károsodás. Az ÁFO ennek
alapján kontrollálja az érintett töltésszakaszt. Amennyiben nem szükséges javítás, az
ÁFO tájékoztatja az IJO-t, aki megkeresi a Közgazdasági Osztályt (Tov.: KGO) annak
érdekében, hogy a befizetett biztosítéki összeg visszautalható a befizető, kérelmező
részére.
IV.
A fenntartási költségtérítéssel kapcsolatos szabályok
7. § A 3. § /1a/ bekezdés szerinti hozzájárulást az alábbi összegű fenntartási költséghozzájárulás megfizetése ellenében lehet megvásárolni 2:
/1/ A fenntartási költség-hozzájárulás mértéke 2022. június 30. napjáig:
- 1 évre szóló hozzájárulás segédmotoros kerékpárra 1500,- Ft, motorkerékpárra
3000,- Ft, személygépkocsira és állati vontatású járműre 5000,- Ft.

-

1 havi hozzájárulásért fizetendő fenntartási költség-hozzájárulás összege
segédmotoros kerékpár esetén 1000,- Ft, motorkerékpár esetében 1500,- Ft,
személygépkocsi és állati vontatású jármű esetében 2000,- Ft.

- A heti hozzájárulásért fizetendő fenntartási költség-hozzájárulás összege
segédmotoros kerékpár esetén 500,- Ft, motorkerékpár esetében 1000,- Ft,
személygépkocsi és állati vontatású jármű esetében 1500,- Ft.
/2/ A fenntartási költség-hozzájárulás mértéke 2022. július 1. napjától:
- 1 évre szóló hozzájárulás segédmotoros kerékpárra 1800,- Ft, motorkerékpárra
3500,- Ft, személygépkocsira és állati vontatású járműre 6000,- Ft.

-

2

1 havi hozzájárulásért fizetendő fenntartási költség-hozzájárulás összege
segédmotoros kerékpár esetén 1200,- Ft, motorkerékpár esetében 1800,- Ft,
személygépkocsi és állati vontatású jármű esetében 2500,- Ft.

Módosította: K-0192-027/2022.
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- A heti hozzájárulásért fizetendő fenntartási költség-hozzájárulás összege
segédmotoros kerékpár esetén 600,- Ft, motorkerékpár esetében 1200,- Ft,
személygépkocsi és állati vontatású jármű esetében 1800,- Ft.
8. § /1/ A mellékletek szerinti hozzájárulásokat (1-6. számú Mellékletek) nyomdai
előállítás után szigorú számozású nyomtatványként kell kezelni, az igazgatósági
értékesítés közvetlen pénzmozgás nélkül történik, s a folyamatban a belső
szabályozók vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni, az adott ügyben elvárható
magatartás tanúsításával. A hozzájárulások előállíttatásáról, nyilvántartásáról, az
elárusító helyekre történő kiadásáról, a megbízottakkal, illetve a bizományosokkal
történő megállapodásról és az időszakonkénti elszámoltatásról az IJO gondoskodik.
/2/ A bizományosi értékesítők, illetve a megbízott részére az Igazgatóság
megküldi a jelen igazgatói utasítást, akik a jelen utasítás rájuk vonatkozó szabályait
kötelesek betartani és betartatni, az általuk eladott hozzájárulások befolyt vételárát
– a bizományosi jutalék levonásával – havonta kötelesek befizetni vagy átutalni a
tárgyhót követő hónap 15. napjáig az Igazgatóság számlájára. A befizetett összeg
banki jóváírása után a KGO utólag küld számlát a befizetett összegről. (FU9.§/3/)
/3/ Az igazgatósági elárusító helyekre kiadott hozzájárulások árának megfizetése a
kérelmező által sárga színű postautalványon történhet, a befizetési nyugta átadása
ellenében adható ki a hozzájárulás. A befizetés történhet pénzintézetben való direkt
átutalással
is
a
Magyar
Államkincstár
10026005-01712113-00000000
számlaszámára. Ebben az esetben a hozzájárulás ezen átutalást igazoló banki
bizonylat eredetijének átadásával adható ki. A közlemény rovatban fel kell tüntetni,
hogy ”Töltésen közlekedés”.
/4/ A megbízott, valamint a szakaszmérnökségek értékesítést végző munkavállalói
részére az értékesítendő hozzájárulások a 8. számú Melléklet szerinti „Átvételi és
felelősségvállalási nyilatkozat” szerint kerülnek kiadásra.
V.
A jogsértések jogkövetkezményeinek alkalmazása
9. § /1/ Az árvízvédelmi töltések, illetve mindkét oldali 10-10 méteres védősávjai
használatát a területileg illetékes szakaszmérnökség a szakmai szabályoknak és az
igazgatósági belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően rendszeresen köteles
ellenőrizni. Az ellenőrzések végzésére a szakaszmérnökség naptári évre szóló
ellenőrzési tervet készít a tárgyév január 31. napjáig. 3 Az ütemezési tervet a műszaki
igazgatóhelyetteshez kell beterjeszteni jóváhagyásra. Az ellenőrzés lefolytatására
jogosult és köteles személyeket az érintett szakaszmérnök jelöli ki és rögzíti az
ellenőrzési tervben.

3

Hatályon kívül helyezte: K-0192-027/2022.
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/2/ Az ellenőrzést minden esetben legalább két személynek kell végeznie. Az
ellenőrzésről a 9. számú Melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv felvételén kívül az ellenőrzést végzők kötelesek az esetleges
jogsértéseket, illetve azok következményeit a lehető legpontosabban /fénykép,
vázrajz, stb./ dokumentálni. Fényképfelvétel készítésénél a felvétel időpontját is
rögzítő készüléket kell használni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet mindkét
ellenőrzést végzőnek, és – jogsértés megállapítása esetén – az ellenőrzött
személynek is alá kell írnia. Ha az ellenőrzött személy a jegyzőkönyv aláírását
megtagadja, ennek tényét kell a jegyzőkönyvön rögzíteni.
/3/ A jogsértést megállapító jegyzőkönyveket soron kívül, a szolgálati út betartásával
be kell terjeszteni az Igazgató részére. A jogkövetkezmények /pl. birtokháborítási,
szabálysértési eljárás, kártérítés/ alkalmazására vonatkozó eljárást az igazgató
megbízása alapján az IJO folytatja le. Ha a jogellenes magatartás a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló módosított 2012. évi II. törvény 246. §-ában meghatározott ár- és
belvízvédelmi szabálysértést is megvalósít, és a késedelem az eljárás sikerét
veszélyeztetné, a szakaszmérnök a szabálysértési feljelentést az illetékes megyei
kormányhivatalnál, katasztrófavédelmi hatóságnál, rendőrkapitányságon, mint
szabálysértési hatóságoknál közvetlenül is megteheti, egyidejűleg az előzőeknek
megfelelően jelentést tesz az igazgatónak.
/4/ Szükség szerint ellenőrzést végezhetnek ad hoc jelleggel védekezésre beosztott
közalkalmazottak, az ÁFO munkatársai, a Vízrendezési és Öntözési Osztály
munkatársai, az Igazgatóság vezetője és helyettesei, az OVF Ellenőrzési Osztály
munkatársai és az Igazgatóság belső ellenőre. (FU 25.§)
/5/ A szakaszmérnökségek az ellenőrzések tapasztalatairól a tárgyév június 30.
napjáig féléves, szeptember 30. és december 31. napjáig pedig negyedéves jelentést
készítenek a műszaki igazgatóhelyettes részére, aki a jelentésekről vezetői
megbeszélésen ad tájékoztatást.
/6/ Az előírások be nem tartása esetén a hozzájárulást azonnal vissza kell vonni és
a bevonástól számított 1 éven belül nem adható ki újabb hozzájárulás az adott
járműre vonatkozóan, illetve egyáltalán nem adható ki hozzájárulás az adott
kérelmező részére 1 éven belül.
/7/ Az ellenőrzés során a hozzájárulás nélkül közlekedő figyelmét fel kell hívni arra,
hogy a 2012. évi II. törvény 246. § (1) bekezdés e) pont szerinti szabálysértést követ
el azzal, hogy az árvízvédelmi töltést, vagy vízkárelhárítási célú tározó töltését a
jogszabálytól eltérően veszi igénybe, járművével hozzájárulás nélkül közlekedik,
töltés menti védősávot, nagyvízi medret, parti sávot, vízjárta, vagy fakadóvizek által
veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi. (FU 27.§)
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KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
ÉVES HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

1. sz melléklet

A töltésen és töltés menti sávban közlekedő kötelességei

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan,
Adószám:15308483-2-04
mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
Sorszám:
megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre i s - kell
közlekedni. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be
kell tartani. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m
vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
szembejövő forgalomra.

A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a
gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni.
Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor
tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.

ÉVES HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
statisztikai célból történő továbbításához
megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
statisztikai célból történő továbbításához

……………, 20…………….. hó …….. napján.

……………, 20…………….. hó …….. napján.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
PH

vonatkozó
forgalmi
táblákra,
megválasztani a sebességet.

jelzésekre

figyelemmel

Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
HAVI HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

2. sz melléklet

A töltésen és töltés menti sávban közlekedő kötelességei

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan,
Adószám:15308483-2-04
mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
Sorszám:
megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre i s - kell
közlekedni. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be
kell tartani. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m
vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
szembejövő forgalomra.

A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a
gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni.
Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor
tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.

HAVI HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
statisztikai célból történő továbbításához
megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
statisztikai célból történő továbbításához

……………, 20…………….. hó …….. napján.

……………, 20…………….. hó …….. napján.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
PH

vonatkozó
forgalmi
táblákra,
megválasztani a sebességet.

jelzésekre

figyelemmel

Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

3. sz melléklet
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
HETI HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A töltésen és töltés menti sávban közlekedő kötelességei 5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan,
Sorszám:
mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre i s - kell
közlekedni. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be
kell tartani. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m
vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
szembejövő forgalomra.

A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.

HETI HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre
Fenntartási költség-hozzájárulás/díj: bruttó ..…… ,- Ft
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig

A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
köteles bemutatni.

A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
statisztikai célból történő továbbításához

korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
eljáráshoz szükséges személyes adatai
statisztikai célból történő továbbításához

……………, 20…………….. hó …….. napján.
…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni. vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.
A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre
vonatkozó
forgalmi
táblákra,
jelzésekre
figyelemmel
megválasztani a sebességet.
Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

hozzájárul
kezeléséhez

……………, 20…………….. hó …….. napján.
…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

az
és

4. sz melléklet
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
VENDÉGKÁRTYA
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Vendégkártya érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig

A töltésen és töltés menti sávban közlekedő
kötelességei
A töltésen való közlekedés
fokozott veszélyt jelent,
ezért
óvatosan, mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
megfelelően
különös
figyelemmel
a
porképződésre i s - kell közlekedni A töltésen való közlekedés
során a KRESZ szabályait be kell tartani. A védtöltések
koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb,
ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.
A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.

A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a
A kérelmező/közlekedő tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni.
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.

korlátozhatja, megtilthatja. Kérelmező/közlekedő hozzájárul
A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
az eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
statisztikai célból történő továbbításához.
………………, 20…………….. hó …….. napján.

P.H.

Szabó János
igazgató

megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre
vonatkozó
forgalmi
táblákra,
jelzésekre
figyelemmel
megválasztani a sebességet.
Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

5. sz melléklet
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig

A töltésen és töltés menti sávban közlekedő kötelességei

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan,
5700 Gyula, Városház utca 26.
mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre i s - kell Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
közlekedni. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be
kell tartani. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m
vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS
szembejövő forgalomra.
A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.

töltésen és töltés menti sávban
történő közlekedésre

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig

A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
köteles bemutatni.

A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
statisztikai célból történő továbbításához

korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
eljáráshoz szükséges személyes adatai
statisztikai célból történő továbbításához

……………, 20…………….. hó …….. napján.
…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni. vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.
A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre
vonatkozó
forgalmi
táblákra,
jelzésekre
figyelemmel
megválasztani a sebességet.
Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

hozzájárul
kezeléséhez

……………, 20…………….. hó …….. napján.
…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

az
és

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám:15308483-2-04
Sorszám:
ÉVES HOZZÁJÁRULÁS

töltésen és töltés menti sávban történő közlekedésre a
kizárólag az árvízvédelmi töltésen megközelíthető
lakó/ üdülőingatlanban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező személy részére
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

6.sz melléklet

A töltésen és töltés menti sávban közlekedő kötelességei

KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan,
Adószám:15308483-2-04
mindig a látási viszonyoknak
és
a
töltés
állapotának
Sorszám:
megfelelően - különös figyelemmel a porképződésre i s - kell
közlekedni. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be
kell tartani. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m
vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
szembejövő forgalomra.

A töltésen közlekedni esős, havas időben, átázott burkolatlan
földkoronájú töltések esetében tilos. Burkolt töltéskorona esetében
esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően
szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek! A kérelmező a járművével a koronán,
padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem
akadályozza. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a
töltésrézsűn történő megkerülése. A gépjárművezető csak saját
felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a
járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi
sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A
töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben,
(töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban
nem szabad okozni. Amennyiben a töltésen való közlekedéssel
összefüggésben mégis bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a
károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem
kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást
elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni.
Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos
cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az
szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való
közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek
hiányában a töltésen nem közlekedhet. A hozzájárulás csak a
feltüntetett járműre érvényes. A töltésen való közlekedést és a
hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a
gépjármű vezetője köteles felszólításra a helyszínen bemutatni.
Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor
tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül.

ÉVES HOZZÁJÁRULÁS
töltésen és töltés menti sávban történő közlekedésre a
kizárólag az árvízvédelmi töltésen megközelíthető
lakó/ üdülőingatlanban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező személy részére
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban:
Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedéshez megadott
közlekedési előírások betartása esetén a jogosult az
Igazgatóság vagyonkezelésében lévő töltésen, kizárólag a
jelen hozzájárulásban megjelölt járművel és érvényességi
időben közlekedjen.
Igénybe vehető töltés:
……………………………………………………………………………
Jármű típusa/kategóriája

…………………………………………

Forgalmi rendszáma:

…………………..……………………

Alvázszáma (ha van motorszáma): ..……………………………...
Utánfutó megléte/használata: ….…………………………………….
Hozzájárulás érvényességi ideje:20………-tól 20……-ig
A jelen hozzájárulás a közlekedő személyi azonosságát igazoló
és a járműre kiadott hatósági engedély okmánnyal együtt
jogosít közlekedésre, melyet az arra jogosult felhívására
köteles bemutatni.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az A gépjárművezető köteles a töltésen való közlekedés szabályait
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát
megőrizni. Kötelező a töltés állagára, minőségére, a töltésre
statisztikai célból történő továbbításához

A kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság
vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei
miatt a töltésen való közlekedést szükség szerint bármikor
korlátozhatja,
megtilthatja.
Kérelmező
hozzájárul
az
eljáráshoz szükséges személyes adatai kezeléséhez és
statisztikai célból történő továbbításához

……………, 20…………….. hó …….. napján.

……………, 20…………….. hó …….. napján.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
PH.

vonatkozó
forgalmi
táblákra,
megválasztani a sebességet.

jelzésekre

figyelemmel

Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés
nélkül vízgazdálkodási okból, ill. a töltések védképességének
helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt,
a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.

…………………….
Kérelmező aláírása

…………………….
Kérelmező neve
……………………..
A kiállító aláírása
P.H.

7. sz. melléklet
KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
5700 Gyula, Városház utca 26.
Adószám: 15308483-2-04

Kérelem
töltésen való közlekedéshez történő hozzájáruláshoz 3,5 t összsúlyt meg nem haladó
járművel
A kérelmező neve/cégnév:

…………………………………….…………………………………………………

Lakcíme/székhelye:

…..…………….…………………………………………………………..........

Telefonszáma:

……………….………………………………………………………..............

Igénybe venni kívánt töltésszakasz: ……………….………………………………………………………………...
Térítésmentesség/kedvezmény igénybevételének jogcíme:
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
A kedvezményt megalapozó okirat elnevezése, száma:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A közlekedéshez használandó jármű kategóriája*, hatósági jelzése (forgalmi rendszáma
vagy alvázszáma vagy motorszáma)
…..………………………………………
*A közlekedő jármű beazonosítását egyértelműen biztosító adatokat kell itt feltüntetni, a
jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett adat feltüntetésével pl.: M1, L6e, L7e.
Utánfutó használata (aláhúzandó):

Igen/Nem

Hozzájárulás időtartama:

…………….………………………….. (tól-ig)

Hozzájárulás típusa (aláhúzandó):

Heti/Havi/Éves hozzájárulás

Kijelentem, hogy az adataim kezeléséhez, valamint azok statisztikai célú felhasználásához
hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a töltésen való
közlekedést ideiglenesen korlátozhatja illetve megtilthatja.
……………………………….., ........................... év ………………… hó ………………….. nap

Kérelmező aláírása: ………………………..……………………

8. számú Melléklet

ÁTVÉTELI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
TÖLTÉSEN KÖZLEKEDÉSI HOZZÁJÁRULÁS NYOMTATVÁNY TÖMB ÉS KÉRELEM
ÁTVÉTELÉRŐL
Alulírott

…………………………………..

a

Körös-vidéki

Vízügyi

Igazgatóság

……………………………………… egységének dolgozója /átvevő/ a ........................... sorszámú
és ………………… típusú, a töltésen való közlekedést biztosító nyomdai úton előállított
formanyomtatvány

tömböt

és

………………..

darab

kérelem

formanyomtatványt

a

hozzájárulások értékesítése céljából saját elszámolási kötelezettséggel és saját anyagi
felelősséggel átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulások értékesítése során a 15/2017. számú Igazgatói
Utasítás rendelkezéseinek betartása számomra kötelező és köteles vagyok gondoskodni
annak releváns rendelkezései betartatásáról.

A kérelem alapján a fenntartási hozzájárulás megfizetése a kérelmező által történik, a
befizetés bizonylatát kell átvennem, amely alapján a hozzájárulást részére kiadnom. A
hozzájárulás tőpéldányát a kérelemmel és a befizetési bizonylattal együtt meg kell
küldenem az Igazgatási és Jogi Osztály részére a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A
hozzájárulás szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

Kijelentem, hogy megismertem és tudomásul vettem a 15/2017. számú Igazgatói
Utasításban foglaltakat.

Kelt: ……………….., 20… év ………… hónap … nap

Átadó neve: ……….……………………..

Átvevő neve: …………………………………

Átadó aláírása: …..……….................

Átvevő aláírása: …………………………………

9. számú Melléklet

JEGYZŐKÖNYV
árvízvédelmi töltésen és töltés menti sávban történő közlekedés
ellenőrzéséről

I. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság …………………………….. Szakaszmérnöksége.
Az ellenőrzést végző vízügyi dolgozók:
…………...……….........................................................................................................
Az ellenőrzés helye: /település, a töltés megnevezése,tkm./:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...
II. 1. A közlekedő/ellenőrzött/személy
a./neve:……………………………………………………………………………………..………
b./ állandó bejelentett
lakása:………………………………………………………………
c./ születési helye, ideje:
………………….…………………………………………….....
d./ anyja neve:
……………………....…………………………………………………….......
2./ A közlekedésre használt jármű
a./ típusa/kategóriája: ..…..……………………………………………….....................
b./ forgalmi engedély szerinti minősítése: /személy, teher, lassú j. stb./
………………………….………………………………………………………………………………
c./ forgalmi rendszáma, vagy egyéb hatósági jelzése: ………....…………………
3./ A töltésen való közlekedésre jogosító igazgatósági hozzájárulással
rendelkezik-e:
igen*

nem*

4./ Ha hozzájárulással rendelkezik, annak sorszáma: ……………………………….
- jellege/típusa:

heti* havi* éves* áll.bej.lakcímes*
vendégkártya*

térítésmentes hozzájárulás*

A *-gal jelöltek közül a megfelelőt alá kell húzni!
Figyelem! Ha az ellenőrzés nem állapít meg szabálytalanságot, akkor csak az 1.
a. és b., a 2. a., valamint a 3. és 4. pontokat kell kitölteni.
III. Az ellenőrzés által megállapított szabálytalanságok:/hozzájárulás nélkül, ill. az
hozzájárulás feltételeitől eltérő módon történő közlekedés/
…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az esetleges károkozás leírása, az egyéb módon történő /pl. fénykép/
dokumentálás meghatározása, a kár jellege és becsült nagysága /ha az
szemrevételezéssel megbecsülhető/:
…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az ellenőrzött személy nyilatkozata: /csak akkor, ha a III. pont előző bekezdéseinél
bejegyzés van/
…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt: /év, hónap, nap, óra, perc/: .………………………………………………………………………..
Az ellenőrzést végzők olvasható aláírása:
……………………………………….

……………………………………………
PH.

Az ellenőrzött személy olvasható aláírása: /Ha a III. pontban megállapítás szerepel./
………………………………………………

10. számú Melléklet

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy

(lakcím:

,

, szig:

a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
közfoglalkoztatási

jogviszonyban

)

Szakaszmérnökségénél

áll, így

az

Igazgatóság

vagyonkezelésében

lévő

árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról szóló 15/2017. számú Igazgatói
Utasítás 4. § (1) bekezdése alapján a munkakörébe tartozó munkafeladata teljesítése
érdekében és idején jogosult a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
árvízvédelmi töltésen a

forgalmi

rendszámú járművel a jelen Igazolás birtokában közlekedni.

A jelen Igazolás visszavonásig, de legfeljebb az érintett közfoglalkoztatott Igazgatóságnál
fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya idejére érvényes és a jogviszony megszűnésével
automatikusan érvényét veszti.

Gyula, …………………………………

Szabó János
igazgató

3,5 t össztömeget meg nem haladó járművek esetében hozzájárulás nélkül, díjmentesen használható töltésszakaszok
Sorszám

Védvonal
száma

Védvonal neve

Védvonal helye

Díjmentes
szakasz
kezdete

Díjmentes
szakasz vége

1

12.01.

Szarvasi

Hármas-Körös bp

67+500

67+639

2

12.01.

Szarvasi

Hármas-Körös bp

70+200

3

12.02.

Mezőberényi

Kettős-Körös bp

4

12.02.

Mezőberényi

5

12.02.

6

Díjmentes
szakasz
hossza

11. sz. melléklet

Út típusa

Útszakasz neve

139 m

Föld

Kishajó kikötőhöz levezető hullámtéri út

70+640

440 m

Szórt út

Németzugi sor mentett oldali út

4+215

4+788

573 m

Aszfalt

Kettős-Körös bp

6+187

6+290

103 m

Aszfalt

Mezőberényi

Kettős-Körös bp

10+080

11+200

1120 m

Aszfalt

Bóldisháti bekötőút

12.02.

Mezőberényi

Kettős-Körös bp

23+550

24+060

510 m

Aszfalt

Békési kishajó kikötőhöz levezető hullámtéri út

7

12.02.

Mezőberényi

Kettős-Körös bp

23+480

23+680

200 m

Aszfalt

Dánfoki nyaralókhoz átvezető mentett oldali
aszfaltút

8

12.02.

Mezőberényi

Kettős-Körös bp

34+990

35+040

550 m

Aszfalt

Szeregyházi gátőrtelephez vezető aszfaltút

Fehér-Körös bp

0+000

0+500
550 m

Aszfalt Beton

Gyulai duzzasztó mentett oldali bekötőútja

1052 m

Szórt út

Soczózugi mentett oldali bekötőút

843 m

Beton

Doboz-Szanazugi strand betonútja

Köröstarcsai szennyvíztelephez vezető mentett
oldali út
Köröstarcsai kishajó kikötőhöz levezető
hullámtéri út

9.4

12.02.

Mezőberényi

Fehér-Körös bp

7+180

7+730

10.

12.03.

Zsófiamajori

Hármas-Körös jp

67+250

68+302

12.04.

Dobozi

Kettős-Körös jp

35+385

36+193

12.04.

Dobozi

Fekete-Körös jp

0+000

0+035

12.

12.05.

Mályvádi

Fehér-körös jp.

2+920

3+250

330 m

Szórt út

Remetei ingatlanok mentett oldali szórt útja

13.

12.05.

Mályvádi

Fekete-Körös bp.

3+979

4+500

521 m

Aszfalt

Városerdő bekötút

14.

12.05.

Mályvádi

Fekete-Körös bp.

4+320

5+440

1120 m

Szórt út

Városerdőn a mentett oldali szórt út

15.

12.07.

Körösladányi

Sebes-Körös jp.

9+231

9+270

39 m

Földút

Körösladányi szabadstrandra levezető hullámtéri
út

16.

12.006.

Mályvádi

Gyulavári körtöltés

4+580

5+078

498 m

Szórt út

Cross pályához kivezető út

17.

12.008.

Szarvasi

Békésszentandrási lok.
töltés

0+000

2+000

2000 m

Aszfalt

Békésszentandrási duzzasztóhoz vezető út a
lokalizációs töltésen

11.

4

Hatályba léptette: K-0192-027/2022.

