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Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Ikt. szám: 0010- o):1 /2017.
Témafelelős és szerkesztette:
dr. Buzás András, dr. Petz Gábor

/2017. sz. igazgatói utasítás
az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről
Az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésről a vizek és a közcélú vízilétesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 7. §-a
rendelkezik. E jogszabályi rendelkezés alapján megállapítható, hogy alapvetően tilos az
árvízvédelmi töltésen és a töltés menti védősávon belül a járműközlekedés, azonban a
hivatkozott jogszabály (2) bekezdése 'felhatalmazza a fenntartót arra, hogy az általa
meghatározott feltételekkel hozzájárulj on a járműközlekedéshez.
1. Jelen igazgatói utasítás „Az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő
járműközlekedés rendjéről" szóló 18/2017. számú főigazgatói utasításban
(továbbiakban: főigazgatói utasítás) nem szabályozott előírások meghatározására, illetve a
főigazgatói utasításban meghatározottak igazgatóságunknál történő végrehajtási
szabályainak meghatározására szolgál.
A főigazgatói utasítást az igazgatóság honlapján közzéteszi, de a hozZájárulást kiállító
ügyintézőtől is elkérhető és annak tartalma megismerhető.
2. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szóbeli vagy
írásbeli kérelem esetén, fenntartási hozzájárulási díj ellenében a vagyonkezelésében lévő
I. rendű árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulást adhat ki.
3. A főigazgatói utasítás 15. § (1) bekezdésében foglalt töltésszakaszokra hozzájárulás nem
adható. E bekezdés alkalmazásakor a töltésszakasszal párhuzamosan, annak közelében
kialakított útnak tekintendő a töltéssel azonos ingatlanon, a töltéskoronával párhuzamosan
haladó út. Nem adható ezért hozzájárulás a Szeremle és Baja települések belterületi
határai közötti fővédvonal töltéskoronáján való köZlekedésre (43+000 — 47+480 tkm).
A töltés ingatlanától eltérő ingatlanon haladó út esetén az adott töltésszakaszra
hozzájárulás adható.
4. A főigazgatói utasítás 23. §-a alapján hozzájárulás nélkül lehet közlekedni a közútként is
funkcionáló töltéseken. Az igazgatóság területén közútként funkcionáló töltésszakaszok
amelyeken hozzájárulás nélkül lehet közlekedni, ha a közlekedés kizárólag az adott
töltésszakaszt érinti — a következők:
a) Dunafalva és Szeremlei gátőrház közötti szakasz (30+000 — 37+800 tkm),
b) Szeremle és Baja települések közötti fővédvonal mentett oldali padkája (51144 sz.
szeremlei bekötő út, 43+000 — 47+480 tkm),
c) Duna-völgyi-főcsatorna torkolati szivattyútelepe és a bajaszentistváni lejáróút közötti
szakasz'(2+950 — 5+320 tkm),
d) Harta község belterüléti szakasza (51. sz. másodrendű főút, 69+400 — 70+900 tkm).
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5. A közlekedési hozzájárulás 'előlapja az alábbiakat tartalmazZa:
5.1. A hozzájárulás sorszáma és az igazgatóság logója
5.2. „HOZZÁJÁRULÁS töltésen történő közlekedésre" megnevezést
5.3. Igénybe vehető töltésszakasz megnevezése, lehatárolásé (tkm —tól —ig):
Az igazgatóság á hozzájárulást a vagyonkezelésében léVő elsőrendű árvízvédelmi
fővédvonal alábbi töltésszakaszaira adja ki:
I. Déli országhatár—Szeremle (0+000-30+000 és 37+800-43+000 dm),
II. Déli országhatár—Szent László híd (0+000-30+000 és 37+800-43+000 és 5+32022+000 tkm),
III. Déli országhatár—Solt (0+000-30+000 és 37+800-43+000 és 5+320-69+400 és
70+90082+077 tkm)
N. Szent László híd—Solt (22+000-69+400 és 70+900-82+077 tkm).
• 5.4. Jármű adatai
A kérelmező a hozzájárulás kiadásakor átadja a jármű forgalmi engedélyét a kiállító
ügyintézőnek, aki a forgalmi engedélyből kimásolja a hozzájárulásra a jármű forgalmi
rendszámát. AZ utánfutó meglétéről/használatáról a kérelmező nyilatkozik a kiállító
ügyintézőnek.
-tól 20
5.5. Hozzájárulás érvényességi ideje:
20
-ig
A kérelmező választása szerint:
a) a kérelmező által megjelölt 7 naptári napra érvényes heti, vagy•
b) a kérélmező által megjelölt naptól a következő. hónap azonos számú napjáig • érvényes havi, vagy
c) a kiállítási évet követő év január 31. napjáig érvényes éves
érvényességi idejű hozzájárulás állítható ki.
5.6. A hozzájárulás átvételével á kérelmező tudomásul veszi, hogy az igazgatóság
viikárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei miatt a töltésen való
közlekedést korlátozhatja.
.5.7. A hozzájárulás keltezése és aláírása
A hozzájárulás keltezésénél fel kell tüntetni a kiállítás helyét, évét, hónapját, napját, a
kiállító nevét nagybetűkkel és a kiállító aláírását, valamint az igazgatóság
körbélyegzőjének lenyomatát.
A kiállításra és a hozzájárulási díj beszedésére jogosult személyeket a pénzforgalmi és
pénztári pénzkezelési szabályzatról szóló igazgatói utasítás határozza meg.
6. A hozzájárulás mintáját jelen igazgatói utasítás. I. sz. melléklete tartalmazza. A
hozzájárulás hátlapja „A kérelmező kötelességei" című előírásokat tartalmazza. A.
hozzájárulásokról a kiállító ügyintéző a jelen igazgatói utasítás 2. sz.. melléklete szerinti
nyilvántartást vezet.
7. A hozzájárulásokról vezetett nyilvántartást a kiállító ügyintézők évente két alkalommal, a
tárgyfélévet követő hónap 5. napjáig megküldik az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztály kijelölt ügyintézőjének, aki össZesíti a megküldött nyilvántartásokat és a
főigazgatói utasításban meghatározottak szerint jár el.
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. A hozzájárulási díjról az azt kiállító dolgozó számlát állít ki, amely díj az ártervről szóló
igazgatói utasításban kerül meghatározásra. A hozzájárulás a díj megfizetését követően
kerül átadásra a kérelmezőnek.
9. Hozzájárulás nélkül, térítésmentes közlekedésre jogosultak:
9.1. A főigazgatói utasítás 18. § a) pontjában meghatározott személyek a hivatalos, illetve
közfeladatuk ellátása során az utasítás területi hatálya alá tartozó töltéseken
hozzájárulás nélkül közlekedhetnek bármilyen megengedett legnagyobb össztömegű
járművei.
9.2. A főigazgatói utasítás 18. § b) pontja alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság
(továbbiakban: OVF) - és az igazgatóságok által -foglalkoztatott valamennyi
közalkalmazott és munkavállaló az utasítás területi hatálya alá tartozó töltéseken
bármilyen célból hozzájárulás nélkül közlekedhet.
9.3. Az OVF és az igazgatóságok által foglalkoztatott közfoglalkoztatott az utasítás
területi hatálya alá tartozó töltéseken a munkafeladata teljesítése érdekében és során
hozzájárulás nélkül közlekedhet.
9.4. A fenti jogviszonyok igazolhatók:
a) a munkáltatói igazolvánnyal,
b) a szolgálati jármű vezetésére jogosító, a belügyi gépjárművezetők és a
gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló BM
utasítás alapján kiállított ügyintézői gépjárművezetői igazolvánnyal, vagy
•c) a jogviszonyt igazoló egyéb érvényes irattal (pl. kinevezés, munkaszerződés,
munkáltatói munkaviszony-igazolás).
10. A főigazgátói utasítás felhatalmazása alapján kérelémre az igazgatóság térítésmentes
hozzájárulást adhat az alábbiak részére:
a) az OVF és az igazgatóság nyugdíjasai,
b) az igazgatóság számára munkát végző személyek munkagépei,
c) megyei és helyi védelmi bizottságok, illetőleg azok tagjai részére.
11. Az OVF és igazgatóság nyugdíjasának az a nyugdíjas személy minősül, aki nyugdíjba
vonulásakor az OVF, illetőleg az igazgatóság közalkalmazottja volt. Jogosultságukat a
főigazgatói utasítás 8. § (3) bekezdése szerint kötelesek igazolni a hozzájárulás kiváltása
során.
'12. A főigazgatói utasítás 21. §-a alapján a 10. a) pontba nem tartozó nyugdíjas, valamint a
mozgásában korlátozott személyek a megállapított díjból 50 %-os kedvezményre
jogosultak. Jogosultságukat a főigazgatói utasítás 21. §-a szerint kötelesek igazolni a
hozzájárulás kiváltása során.
13. A hozzájárulás az alábbi járművek árvízvédelmi töltésen történő közlekedésére jogosít
fel:
a) állati vontatású jármű,
b) segédmotoros kerékpár,
c) motorkerékpár, kivéve a quad és a crossmotor,
d) személygépkocsi,
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e) 'lassú jármű,
f) egyéb legfeljebb 3,5 tonna össztömegű jármű.
14. Az igazgatóság a számára munkát végző személyek 3,5 tonna össztörneget meghaladó
erő- és munkágépei részére az árvízvédelmi töltésen történő közlékedésre térítésmentes
eseti hozzájárulást adhat.
15. A főigazgatói utasítás 20. §-ában felsorolt intézmények és szervezetek közösségi cél
megvalósítása érdekében megállapodás alapján a főigazgatói utasítás 10. § (2) bekezdése
szerinti hozzájárulással'közlekedhétnek.
16. A közlekedési hozzájárulások az alábbi helyeken válthatók meg:
a) ADUVIZIG központ (Baja, Széchenyi u. 2/c.),
b) ADUVIZIG Bajai. Szakaszmérnökség telephely (Baja, Szerémlei u. 80.),
c) ADUVIZIG Kalocsai Szakaszmérnökség telephely (Kaléca, Híd u. 1.).
d) ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökség Érsekcsanádi gátőrjárás (Érsekcsanád
külterület, gátőrház),
,
e) ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökség Újmohácsi gátőrjárás (Ujmohács,
malomvölgyi út 1., gátőrház).
17. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése alapján ár- és belvízvédekezés esetén a vízkárelhárításba bevont
járműveket „ÁRVÍZVÉDELEM" és/vagy „BELVÍZVÉDELEM" feliratú ' táblával
(felirattal) kell ellátni, amely tábla feljogosít az árvízvédelmi védvonalakon történő
közlekedésre. E sorszámozott táblákat a védekezés befejezését követően vissza kell adni a
kiadónak.

III. Átmeneti és záró rendelkezések
1. Jelen igazgatói utasítás nem érinti a hatálybalépése előtt, 2017: évben kiadott
töltésközlekedési hozzájárulások (engedélyek).érvényességét.
2. Jelen igazgatói utasítás kihirdetése és megismerése dokumentálásának módjára az
igazgatói utasításók készítésének, figyelésének és felülvizsgálatának rendjéről szóló
igazgatói utasítás rendelkezései irányadók.
3. A jelen igazgatói utasításban nem szabályozott kérdésekben a főigazgatói utasítás
szabályai az irányadók.
4. Jelen igazgatói utasítás 2017. november 2. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát
• veszti az árvízvédelmi töltésen történő közlekedésről szóló 45/2016. sz. igazgatói utasítás
a módosításáról szóló 1/2017. sz. igazgatói utasítással együtt.
Baja, 2017. október 27.

r.

1. sz. melléklet a

/2017. sz. igazgatói utasításhoz

Sorszám:.

HOZZAJARULAS
töltésen történő közlekedésre
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) hozzájárul, hogy a közlekedési előírások betartása esetén a Kérelmező az Igazgatóság
vagyonkezelésében lévő alábbi töltésszakaszon, a töltéskoronán, kizárólag a jelen hozzájárulásban megjelölt, 220 cm magasságot el nem érő járművei és érvényességi időben
közlekedjen.
Igénybe vehető töltésszakasz megnevezése, lehatárolása (tkm —tól —ig):
Jármű
forgalrái rendszáma:
utánfutó megléte/használata•
Hozzájárulás érvényességi ideje: 20

-ig

-tól 20

A hozzájárulás átvételével a Kérelmező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság vízkárelhárítással összefüggésben végzett tevékenységei miatt a töltésen való közlekedést
korlátozhatja.
Kelt,

, 20

P. H.
Kiállító neve.á aláírása
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A kérelmező kötelességei
1. Töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan, mindig a látási viszonyoknak és a töltés állapotának megfelelően — különös figyelemmel a
porképződésre — kell közlekedni.
2. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani.
3. A védtöltések koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.
4. A töltésen közlekedni csak száraz időben szabad. Esős, havas időben, átázott töltésen közlekedni tilos.
5. Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek.
6. Tilos a töltésrézsűn, padkán és előteren közlekedni, parkírozni.
7. Tilos zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése.
8. A kérelmező csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért az
igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal.
9. A töltésen való közlekedéssel a kérelmező semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban nem okozhat. Ha ez
valamilyen okból mégis előfordul, a kárt köteles helyreállítani, vagy megtéríteni. Ennek elmulasztása esetén az igazgatóság a kérelmező terhére a munkát elVégezteti.
Amennyiben károkozása súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga
után. Aki az árvízvédelmi töltést a jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművei engedély (hozzájárulás) nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi
meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, tovább a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést követ el.
10. A kérelmező köteles a hozzájárulást a töltésen való közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet.
11. A hozzájárulás másra nem ruházható át, csak a feltüntetett járműre érvényes.
12. A töltésen való közlekedést és a hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a kérelmező köteles felszólításra a helyszínen bemutatni.. Abban az
esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor tevékenysége hozzájárulás nélküli közlekedésnek minősül.
13. A kérelmező köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani és a védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát megőrizni.
14. Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen
történő közlekedést korlátozza, megtiltsa.
15. A hozzájárulás kiváltása során a kiadott hozzájárulások nyilvántartásának aláírásával a kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait és a gépjármi
adatait az igazgatóság a hoZzájárulás érvényességi ideje alatt, az abból keletkező esetleges jogvita, valamint az ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt kezelhesse és
az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére anonim módon továbbíthassa.
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ai)

2. sz. melléklet a í/2017. sz. igazgatói utasításhoz

Töltésközlekedési hozzájárulások nyilvántartása
Alulírott kérelmező az aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat és a gépjármű adatait az igazgatóság a hozzájárulás érvényességi
ideje alatt, az abból keletkező esetleges jogvita, valamint az ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt kezelhesse és az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére
anonim módon továbbíthassa.

S.
sz.

Kérelmező neve
(számla vevője)

Kérelmező
lakcíme/székhelye

Töltés
szakasz

Példa Pál

Hozzájárulás.
érvényességi ideje

a) forgalmi
rendszáma, .
b) utánfutó
megléte/haszná
Tata

•

001

Jármű

'

I.
•

002

003

Példa Kft.

II.

III.
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Befizetett díj (Ft)
/térítésmentesség
vagy kedvezmény
jogcíme

Számla
sorszáma

Kérelmező
hozzájárulása
adatkezeléshez
(aláírás)
.

.

