
   

 

Engedély árvízvédelmi töltés koronán való közlekedésre 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 

Tisztelt Engedélyes! 

Az elsőrendű árvízvédelmi vonalak fő funkciója a töltések mögötti lakott (ármentesített) területek elöntés elleni 
biztonságának garantálása, tehát a lakosság és javaik védelme. Emellett a tényleges árvízvédekezés nélküli időben a 
védművek koronáinak egyéb, korlátozott jóléti hasznosítása megengedett. Töltéseink az árvízi védekezés céljainak 
megfelelően épültek ki, ahogy a karbantartás szintje is ezt az igényt elégíti ki. Kedvezőtlen időjárási körülmények között 
veszélyes lehet a töltéskoronán való közlekedés. A vízügyi Igazgatóság munkatársai szolgálati gépjárműikkel rendszeresen 
közlekednek a töltéskoronán, hogy az árvízvédelmi biztonság fenntartásához kötődő ellenőrzési és felügyeleti alapfeladatukat 
el tudják látni. Ezt a jóléti töltéshasználóknak kötelességük tudomásul venni, szükség esetén biztosítani az akadálymentes 
haladást. Továbbá be kell tartaniuk a vízügyi szakszemélyzet utasításait. 

Jelen engedély az Igazgatóság kezelésében lévő, az engedélyben meghatározott töltésszakaszok töltéskoronáin történő 
közlekedésre ad jogot érvényességi ideje alatt. Az engedélyes köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani és a 
védtöltés illetve tartozékainak jó állapotát megőrizni. Az Igazgatóság vagyonkezelésében álló töltéskoronákon általánosan 
engedélyezett a kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel történő 
közlekedés, továbbá keresztirányú közlekedés a töltés rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés 
általános szabályait és feltételeit. Minden töltéshasználótól elvárt a kulturált viselkedés és a kölcsönös tolerancia. A Megyei 
Rendőr-főkapitányságokkal fennálló együttműködés keretein belül a járőrök rendszeresen ellenőrzik a töltéseinket, 
hogy az illegális forgalmat kiszűrjék. Kérjük, olvassa el az engedélyen található feltételeket és különös gondossággal 
tartsa be az előírásokat. 

Igazgatóságunk törekszik arra, hogy a védművek megóvása, mint jogszabályban rögzített egyik alapfeladata mellett a 
társadalom jóléti, rekreációs igényeit is figyelembe véve üzemeltesse védműveit, ehhez azonban a lakosság 
szabálykövető magatartása és együttműködése elengedhetetlen. Önt is kérjük, hogy közösségi szellemben tekintsen a 
töltésekre és támogassa az ott szolgálatot ellátó kollégáinkat a munkavégzésben, hiszen így joggal bízhatunk benne, 
hogy hosszútávon kialakul az a terület használati kultúra, mely mindannyiunk megelégedésére szolgál. 

Üdvözlettel, 
Németh József 

- igazgató - 

 A szaggatott vonal mentén levágható az igazoló szelvény  

Bejelentési kötelezettség: 

A felszínen úszó szennyező anyagok, 
halpusztulás, valamint a víz állapotának 
hirtelen, gyors megváltozása (víz 
színének, szagának változása, habzás, 
halak szokatlan viselkedése) esetén, 
vagy a töltésben, annak tartozékaiban, a 
vízkormányzási műtárgyakban észlelt 
rongálódások esetén az ÉDUVIZIG 
értesítendő. Állandó műszaki ügyelet: 
+36 - 30 / 959 - 4388 

Általános tájékoztatás, információk: 

+36 - 96 / 500 - 000 

Árvízvédelmi készültség, átmenetileg 
forgalom elől lezárt szakaszok, 
vízállásjelentés és más témakörökben a 
honlapon tájékozódhatnak: 

www.eduvizig.hu 

Érvényesség határideje:  

2022. január 31. 
Az ÉDUVIZIG a töltés koronán 
történő közlekedést bármikor 

korlátozhatja vagy megtilthatja. 

Az engedély tulajdonosa az engedély 
átvételével hozzájárul megadott 
adatainak kezeléséhez, statisztikai célú 
felhasználásához. 

Ellenjegyzés:  

 ................................................................  
ÉDUVIZIG képviseletében 

Dátum:  ..................................................  

Ára: ……….……Ft/év (Áfa tart. 27 %) 

ÉDUVIZIG bélyegzőjével ellátva érvényes! 

Az engedély nem ruházható át! 

 

Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság 

Győr, Árpád u. 28-32. 
Adószám: 15308373-2-08 

 

Engedély árvízvédelmi töltés 
koronán való közlekedésre 

3500 kg össztömeget meg nem haladó járműre 

SORSZÁM: 2021 / XXX XXX 

Név: .......................................................................  

Cím: .......................................................................  

……………………………………………………. 

Személyigazolvány száma: ....................................  

Jármű rendszáma: ...................................................  

Egyéb azonosító: ....................................................  



   

Az igénybevétel feltételei: 

1. Az ÉDUVIZIG járműveinek a szakági feladatok elvégzése érdekében minden esetben elsőbbséget kell adni. Az 
ÉDUVIZIG munkatársa a töltéshasználat szabályszerűségét jogosult ellenőrizni, a közlekedőket irányítani vagy 
megállítani. 

2. A sorompóval, vagy egyéb módon lezárt töltéskoronán az egy nyomon haladó jármű és gyalogos forgalom áthaladását 
biztosítja Igazgatóságunk, azonban állati vontatású járművel nem lehet közlekedni. Szakfeladatok ellátása vagy egyéb 
okból az ÉDUVIZIG lakossági használatból ideiglenesen vagy véglegesen kivonhat töltésszakaszokat, melyeken tilos 
közlekedni gyalogosan vagy bármilyen eszközzel. 

3. Az ÉDUVIZIG év közben a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka vagy egyéb célfeladat 
érdekében a töltésen történő közlekedést engedélytől függetlenül bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja. 

4. A töltéskorona nem közút! A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent. A közlekedés során a KRESZ szabályait 
be kell tartani. Mindig az útviszonyoknak (töltés állapotnak) megfelelően szabad közlekedni. Maximális megengedett 
sebesség 40 km/óra. Az árvédelmi töltésen quaddal és crossmotorral tilos közlekedni. 

5. Ügyelni kell a fokozott porképződés elkerülésére. A védtöltések korona-szélességének többsége 3, 0 m, vagy ennél 
keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.  

6. Esős időben, burkolat nélküli felázott töltéskoronán közlekedni tilos! Tilos a gátsorompók önhatalmú felnyitása! Tilos a 
sorompó töltésrézsűn való megkerülése! 

7. Tilos a töltésrézsűn, padkán és előtéren, vagy a töltéskoronán kívül a védmű bármely egyéb részén közlekedni és 
parkolni! A töltéskoronán átmenetileg megállni csak a forgalom akadályoztatása nélkül lehet! 

8. Árvízvédelmi készültség időszakában töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek és tartózkodhatnak. 

9. A töltéskorona használó csak saját felelősségére közlekedhet a töltéskoronán. A hullámtéri, vízparti erdőkben az 
elszáradt, hód rágta stb. fák miatt csak saját felelősségre tartózkodhat. Esetleges balesetért, közlekedési eszközben, ill. 
élő állatban keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az ÉDUVIZIG semminemű felelősséget nem vállal. 

10. A töltést használó a közlekedés során a töltésben vagy tartozékaiban okozott kárt köteles azonnal bejelenteni, az 
ÉDUVIZIG-el egyeztetett módon helyreállítani vagy megtéríteni. Ennek elmulasztása esetén az ÉDUVIZIG a 
töltéshasználó terhére a munkát elvégezteti. Amennyiben a töltéshasználó károkozása súlyosabb vagy szándékos 
cselekménnyel történő rongálás, akkor ez szabálysértési-, illetve büntetőeljárást von maga után.  

11. A töltéshasználó a partot, a partvédő kövezést és a növényzetet nem károsíthatja. 

12. Amennyiben a töltéshasználó a vonatkozó jogszabályokban és jelen engedélyben meghatározott előírásokat nem tartja 
be, akkor az őrszemélyzet vagy az ellenőrzésre jogosult a töltésközlekedést leállíthatja, és az ÉDUVIZIG 
kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. alapján (246. § Ár- és belvízvédelmi szabálysértés). 

13. Az igazoló szelvény önmagában bizonyító erejű az engedélyben foglaltak betartásával. Az engedély személyi 
igazolvánnyal együtt érvényes. 

 A szaggatott vonal mentén levágható az igazoló szelvény  

Az engedély átvételével az Engedélyes 
tudomásul veszi a töltés koronán 
történő közlekedésre vonatkozó 
szabályokat és előírásokat. 

Érvényes engedéllyel igénybe vehető 
töltésszakaszok az ÉDUVIZIG 
működési területén: 

Hansági Szakaszmérnökség területén: 

Rábca jb. 0+000 - 29+741 tkm  
(Rábca árvízkaputól 86-os útig) 

Rábca bp. 0+000 - 30+667 tkm 
(Rábca árvízkaputól 86-os útig) 

Mosoni-Duna jp. 11+063 - 33+200 tkm 
(Rábca árvízkapu – Mecsér) 

Tatai Szakaszmérnökség területén nem 
érvényes! Külön váltható engedély. 

Szigetközi Szakaszmérnökség területén: 

Duna jp.  0+000 - 53+085 tkm 
(Vének-Dunakiliti V. zsilip) 

Mosoni-Duna bp. 0+000-10+200 tkm 
(Vének-Győr, Kócsag utca) 

Mosoni-Duna bp. 12+940-13+365 tkm 
(Bahnhof rampa-Püspökerdei lejáró) 

Mosoni-Duna bp. 15+776-35+695 tkm 
(Újfalusi rampa-Dunaszentpál) 

Dunakiliti duzzasztómű területén nem 
érvényes! Külön váltható engedély. 

Rábai Szakaszmérnökség területén: 

Rába jp.  2+165 – 83+835 tkm 
(GySEV hídtól Sárvár GySEV töltésig) 

Rába bp. 2+079 – 83+621 tkm 
(GySEV hídtól Sárvár 84. sz. útig) 

Marcal jp. alsó 0+000 –2+396 tkm 
(torkolattól a magaspartig) 

Marcal jp. felső 0+000 – 4+593 tkm 
(Bakony-értől a magaspartig) 

Marcal bp. 0+000 – 17+800 tkm 
(torkolattól a közúti hídig) 

Répce-árapasztó bp. 0+000–10+773 tkm 
(torkolattól a 8614 sz. közútig) 

Répce-árapasztó jp. 0+000 – 9+665 tkm 
(torkolattól a földútig) 


