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Töltéskoronán történő közlekedési engedély kiadása az
ÉDUVIZIG területén
KERÉKPÁRRAL, SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRAL, MOTORKERÉKPÁRRAL,
VALAMINT ÁLLATI VONTATÁSÚ JÁRMŰVEL ÉS LÓHÁTON TÖRTÉNŐ
TÖLTÉSKORONA KÖZLEKEDÉSRE, KIVÉTELEKKEL
Az ÉDUVIZIG engedélyt ad ki (visszavonásig érvényes) az ÉDUVIZIG
vagyonkezelésében álló töltéskoronákon kerékpárral, segédmotoros
kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel és lóháton
történő közlekedésre, valamint keresztirányú közlekedésre a töltés
rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés általános
szabályait és feltételeit.
Az általános közlekedési engedély alól kivételek, mely szakaszokon kizárólag
gyalogos vagy kerékpáros közlekedés megengedett a vízügyi szakfeladatok
ellátása mellett:
 Mosoni-Duna bp.: 10+200 – 12+553 tkm (Győr, Kócsag utca – Kálóczy tér)
 Mosoni-Duna bp.: 12+692 – 12+960 tkm (Kálóczy tér – Bahnhof rampa)
 Mosoni-Duna bp.: 13+365 - 15+776 tkm (Püspökerdei lejáró – Újfalusi
rampa)
 Mosoni-Duna jp.: 6+117 - 11+063 tkm (Jedlik híd - Rábca árvízkapu)
 Mosoni-Duna jp.: 4+900 - 6+100 tkm (Város rét lakópark – Kossuth híd)
 Rába jp.: 0+700 - 1+168 tkm (Rába Kettős híd - Mamma Mia)
 Rába bp.: 0+791 – 1+168 tkm (Petőfi híd - Jakobinus utcai rampa)
 Rába bp.: 0+400 – 0+523 tkm (Rába Quelle – Rába Kettős híd)
Megközelítés elől elzárt területek:
 Rába bp.: 0+000 – 0+400 tkm (Rába Quelle területe)
 Rába jp.: 0+000 – 0+700 tkm (Kossuth híd – Rába Kettős híd)
 Mosoni-Duna jp.: 3+500 – 4+235 (Volt Vagongyár mögötti, magasparti
erdős terület)
Minden töltéshasználótól elvárt a kulturált viselkedés és a kölcsönös
tolerancia. Más járművek esetén továbbiakban is a töltéskorona közlekedés
szabályozására vonatkozó 18/2017. számú Főigazgatói Utasítás, valamint a
22200-6/2020. Igazgatói Utasítás (és módosításai) irányadóak, melyek a
„www. eduvizig.hu” oldal „letöltések” menüpontjából elérhetőek. Minden
egyéb, a jelen hozzájárulás hatálya alá nem tartozó járművek esetén a vizek
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és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.
(VIII.6.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése alapján az
ÉDUVIZIG külön hozzájárulása szükséges a töltéskoronán való közlekedéshez.
A töltéskorona használónak bejelentési kötelezettsége áll fenn 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 rendellenességek vagy rongálódások, illetve észlelt
illegális használat esetén értesíteni kell az ÉDUVIZIG állandó műszaki ügyeletét
a +36-30/959-4388 számon.
A kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású
járművel és lóháton történő töltéskorona használó kötelességei, a közlekedés 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
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. 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. Maximális
megengedett sebesség 40 km/óra. Az árvédelmi töltésen quaddal és crossmotorral tilos
közlekedni.
5. Esős időben, burkolat nélküli felázott töltéskoronán közlekedni tilos! Tilos a gátsorompók
önhatalmú felnyitása! Tilos a sorompó töltésrézsűn való megkerülése!
6. 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!
7. Elrendelt árvízvédelmi készültség időszakában a töltésen csak a védelmi feladatokat
ellátók közlekedhetnek és tartózkodhatnak.
8. A töltéskorona használó csak saját felelősségére közlekedhet a töltéskoronán. A
hullámtéri, vízparti erdőkben az elszáradt, ill. hód rágta stb. fák miatt csak saját
felelősségre tartózkodhat. Esetleges balesetért, közlekedési eszközben, ill. élő állatban
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keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az ÉDUVIZIG semminemű felelősséget nem
vállal.
9. A töltést használó a közlekedés során a töltésben vagy tartozékaiban okozott kárt
köteles azonnal bejelenteni, az ÉDUVIZIG-gel 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.
10.

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

11.
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. törvény alapján (246. § Ár- és belvízvédelmi
szabálysértés).

Tisztelettel:
Németh József
igazgató
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