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29/2016. sz. igazgatói utasítás 

a védtöltésen való közlekedésre jogosító engedély kiadásának rendjéről 

 

 

 

 

1. Utasítás célja 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 7.§. (2)-(3) bekezdésének 

felhatalmazása alapján a kezelésében lévő árvízvédelmi töltésen, valamint a Keleti-főcsatorna 

töltésén való közlekedésre jogosító közlekedési engedélyek kiadásának rendjét, fizetendő 

hozzájárulás mértékét az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés 

rendjéről szóló 13/2016. számú főigazgatói utasítás rendelkezéseire figyelemmel jelen utasításban 

szabályozza. 

 

2. Utasítás hatálya 

 

2.1. Személyi hatály  

Az utasítás rendelkezései kiterjednek a védtöltést közlekedés céljából igénybe venni kívánt 

valamennyi külső személyre, szervezetre, TIVIZIG, társ vízügyi igazgatóságok munkavállalóira, 

amennyiben nem hivatalos céllal kívánnak a töltésen közlekedni. 

Jelen utasítás szabályait kötelesek alkalmazni a közlekedési engedély kiadásával kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalók. 

 

2.2. Területi hatály 

Az igazgatóság működési területén lévő árvízvédelmi töltések és védősávjai (továbbiakban 

töltések), Keleti-főcsatorna töltésének igénybevétele esetén jelen utasítás előírásai szerint kell 

eljárni.  

 

2.3. Tárgyi hatály 

Jelen utasítás rendelkezéseit az igazgatóság kezelésében lévő árvízvédelmi töltésekre, valamint a 

Keleti-főcsatorna töltésén segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, lassú járművel, 

személygépkocsival, tehergépjárművel, állati vontatású járművel való közlekedés esetén kell 

alkalmazni.  

 

3. Az engedélyek érvényességi ideje 
Az igazgatóság éves, havi, heti illetőleg eseti időtartamra szóló közlekedési engedélyeket ad ki. Az 

engedély érvényességi idejét a nyomtatványon pontosan (tól-ig) szerepeltetni kell. 

Eseti jegy csak a 3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek tulajdonosai részére adható ki. 
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4. A töltésen való közlekedésért fizetendő díj mértéke, befizetésének módja 

 

4.1. Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi fenntartási hozzájárulás megfizetése 

esetén használhatják: 

 

Engedély 

megnevezés 

 

3,5 t alatti súlyú gépjárművek 

(nettó díj) 

Motorkerékpár, segédmotoros 

kerékpár, lassú jármű, állati 

vontatású jármű 

(nettó díj) 

 

Éves (Ft/km) 

 

700,- 

 

400,- 

 

Havi (Ft/km) 

 

minimum (Ft) 

 

 

100,- 

 

50,- 

 

800,- 

 

400,- 

 

Heti (Ft/km) 

 

minimum (Ft) 

 

75,- 

 

60,- 

 

400,- 

 

300,- 

 

4.2. Eseti engedély 

A 3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek tulajdonosai részére adható engedély általános mértéke nettó 

700,-Ft/km (minimum nettó 1500,-Ft). 

Indokolt esetben, a gépjármú súlyára, szállítmányára való tekintettel egyedi elbírálás alapján és 

díjmegállapítás mellett adható ki eseti engedély.  

Eseti engedély kiadására a szakaszmérnökség-vezetője jogosult.  

 

4.3. A védtöltésen közlekedő járművek, gépjárművek stb. meghatározása tekintetében az 1/1975. 

(II. 5.) KPM-BM. sz. rendelet (KRESZ) 1. sz. függelékét kell irányadónak tekinteni. 

 

4.4. Kedvezményes díjtételek 

A vízügyi igazgatóság szálláshelyeit igénybe vevő személyek részére nettó 400.-Ft/hét összegű 

kedvezményes díjtétel alkalmazható. 

Az igazgatóság vezetője egyedi esetben a 4.1. pontban rögzített díjtételeknél kedvezőbb díjtételeket 

is megállapíthat. 

Gazdálkodó szervezetek, intézmények, egyesületek, közhasznú egyéb szervezetek tekintetében 

hosszabb időszakra biztosított kedvezményes díjtétel alkalmazásának feltételeit megállapodásban 

indokolt rögzíteni. 

 

4.5. A használat során esetlegesen felmerülő károsodások, rongálódások megtérítésének fedezésére 

az engedély kiadását az igazgatóság kaució megfizetéséhez kötheti. A kaució mértékét a 

szakaszmérnökség-vezetője határozza meg. 

 

4.6. A töltésen való közlekedésért fizetendő díj mértékét az igazgatóság minden év elején 

felülvizsgálja. 
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4.7. A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni díjfizetés ellenében és csak az illetékes 

szakaszmérnökség-vezetőjének külön engedélyével lehet. 

4.8. A töltésen való közlekedésért fizetendő díjat átutalási postautalványon, vagy készpénzfizetési 

számlán lehet az igénylés helyén befizetni. 

 

5. Engedély kiadásának korlátai 

Nem adható engedély 

- sportcélú járműveknek (Pld.: quad, cross) 

- díszburkolattal ellátott töltés-szakaszra 

- árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszra 

- jármű közlekedésére alkalmatlan töltés-szakaszra 

- azokra a töltés-szakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre 

- abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávján kívül más 

úton is megközelíthető. 

 

6. Kedvezményezettek köre 

A védtöltésen való közlekedésre jogosító engedélyért nem kell megfizetni a 4.1. pontban rögzített 

díjat az alábbiaknak:   

- Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, társ vízügyi igazgatóságok munkavállalói, igazgatóság 

közalkalmazottai és Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóinak 

magáncélú töltéshasználata esetén 

- környezetvédelmi, rendvédelmi, egészségügyi, egyéb hatóságok járművei után, akiknek a 

közlekedése hivatali kötelességük teljesítése érdekében a védtöltésen indokolt 

- TIVIZIG nyugdíjasai 

- közalkalmazottal munkaköri szolgálati lakásban a munkavállalóval életvitelszerűen 

együttlakó Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó  

- mozgássérülteknek a tulajdonukban lévő gépjárműre (igazolványuk bemutatása és 

fénymásolatának csatolása mellett) 

- a gátkaszálók bérlői, fűtermés megvásárlói a kaszálási, szénaforgatási, gyűjtési és elszállítási 

időtartam idejére. A szerződésre ezt rá kell vezetni és a jogosultak ezzel igazolják, hogy 

térítésmentesen jogosultak a védtöltésen való közlekedésre 

- igazgatóság részére munkát végző gazdálkodó szervezetek munkagépei esetében 

- megyei védelmi bizottságok. 

 

7. Keleti-főcsatorna töltésén való közlekedés szabályai 

7.1. A Keleti-főcsatorna (KFCS) töltésén gépjárművel történő közlekedésre engedély csak az 

alábbiaknak adható: 

- a 6. pontban nevesített kedvezményezetti körnek 

- az éves állami horgászjeggyel és a KFCS-re vonatkozó éves területi horgászjeggyel 

együttesen rendelkező személyeknek 

- KFCS mellett lévő bérlemény bérlője részére. 

7.2 Az éves állami horgászjegy és a KFCS-re vonatkozó éves területi horgászjegy másolati 

példányát az anyaghoz csatolni kell. 

7.3. Közlekedési engedély horgászjeggyel rendelkező magánszemélyek részére a kérelmező által 

megjelölt maximum 15 km-es hosszra térítésmentesen adható. 
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8.Az engedélyek kiadásának rendje 

8.1. A polgári és a berettyóújfalui szakaszmérnökségek kijelölt közalkalmazottja saját hatáskörben 

éves, havi, heti, eseti jegy kiadására jogosult. 

8.2. A hajdúszoboszlói szakaszmérnökség kijelölt ügyintézője saját hatáskörben a Keleti-főcsatorna 

töltésére vonatkozóan éves, havi, és heti jegy kiadására jogosult. 

8.3. Az Igazgatási és Jogi Osztály az igazgatóság egész területére szóló, bármilyen érvényességi 

idejű engedély kiadására jogosult az érintett szakaszmérnökség értesítése mellett. 

 

9. Az engedély kiadásához szükséges nyomtatványok 

9.1. A nyomtatványokat a Gazdasági Osztály bocsátja az Igazgatási és Jogi Osztály, illetve a 

szakaszmérnökségek rendelkezésére. Nyilvántartásuk és átvételük a szigorú számadású 

nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint történik. 

A szakaszmérnökségek pénztárosai szintén nyilvántartást vezetnek a közlekedési engedélyek 

kiadásához szükséges nyomtatványokról. 

Mindkét esetben a 07-D13-77-IS r. sz. szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) 

nyilvántartó lapját kell vezetni. 

 

Év végén a közlekedési engedélyek kiadásával megbízott dolgozó és a pénztáros köteles leltárt 

végezni, amelyben tételesen ellenőrzik, hogy a kiadott engedélyekről minden esetben készült 

számla, és a még fel nem használt nyomtatványok hiánytalanul megtalálhatóak. Az egyeztetésről 

készült jegyzőkönyvet a Gazdasági Osztálynak meg kell küldeni. 

 

9.2. A engedélyek különböző színekben, tömb formában kerülnek forgalomba, folyamatos 

sorszámmal. A térítéses engedély csak az átutalási postautalvány feladóvevénye ellenében, vagy a 

készpénzfizetési számla kiállításával adható ki. Az értékesítéssel megbízottak a készpénzfizetési 

számlával, illetve nyugtával kiállított engedélyek bevételeit a pénztárba be kell fizetni. 

 

9.3. Engedélyek fajtái 

KFCS töltésén való közlekedés esetén 

- engedély/fehér (1. sz. nyomtatvány) 

 

Védtöltésen való közlekedés esetén 

- engedély/kék (2. sz. nyomtatvány) 

 

Az engedélyek mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

9.4. Nyilvántartás 

Az 1. sz. melléklet kitöltése kötelező minden engedély kiadásakor, mely az egységes, ellenőrizhető 

3. számú nyilvántartás alapja.  

Amennyiben az egymást követő években érvényesítik, vagy más területre kérik az engedélyt, nem 

szükséges az 1. sz. melléklet ismételt kiállítása.  

 

10. A védtöltésen közlekedő engedélyes kötelességei 

A kiadásra kerülő engedélyeken fel kell tüntetni a védtöltésen való közlekedés rendjét és feltételeit. 

Az OVF utasítás 2. sz. mellékletét képező tájékoztatót az engedélyesnek át kell adni. 

Figyelmeztetni kell különösen a kérelmezőt arra, hogy a jogszabályi előírás megszegője a 2012. évi 

II. törvény 246. § szerint minősülő ár-és belvízvédelmi szabálysértést követ el. 
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11. Egyéb rendelkezések 

11.1. A szakaszmérnökségek a kiadott engedélyekről 2. számú melléklet szerinti nyilvántartást 

minden tárgyfélévet követő 05. napjáig kötelesek megküldeni az Igazgatási és Jogi Osztály részére. 

Az Igazgatási és Jogi Osztály küldi meg az összesített nyilvántartást az OVF részére. 

11.2. Azon szervezettel, amelyik térítésmentes engedélyre nem jogosult, és a töltés-szakaszt 

igénybevevő konkrét járművek meghatározására nem kerül sor, megállapodást kell kötni a töltés 

használatára az OVF utasítás rendelkezései értelmében. 

11.3. Jelen igazgatói utasításban nem rögzített kérdésekben a vonatkozó OVF főigazgatói utasítás 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11.4. A jelenleg használt nyomtatványok leselejtezéséről, 4. sz. melléklet szerinti új nyomtatványok 

beszerzéséről a Gazdasági Osztály az utasítás aláírását követő öt munkanapon belül köteles 

intézkedni. 

 

12. Hatályba léptető rendelkezések 

Jelen utasítás 2016. november 15. napján lép hatályba. Az utasítás hatálybalépésével egyidőben a 

4/2015. számú igazgatói utasítás és a módosítására kiadott 24/2015. számú igazgatói utasítás 

érvényét veszti.  

 

13. Záró rendelkezések 

13.1. Elrendelem, hogy jelen igazgatói utasítás rendelkezései az utasítás hatálya alá tartozó 

közalkalmazottakkal kerüljenek megismertetésére, melynek tényét a megismerési záradék 

aláírásával dokumentálni kell.  

13.2. Elrendelem továbbá, hogy az Igazgatási és Jogi Osztály az igazgatói utasítás aláírt digitális 

példányát haladéktalanul küldje meg az igazgatóság valamennyi szervezeti egysége, osztálya 

részére, valamint rögzítse azt az intraneten vezetett nyilvántartásba. Kiadást követő 5 munkanapon 

belül a tárgykörben kiadott főigazgatói utasítás és jelen igazgatói utasítás az igazgatóság honlapjára 

is kerüljön ki. 

 

Debrecen, 2016. november 11. 

 

 

        Bara Sándor 

           igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Nyilvántartási szám*:.:……..…………/20..… év 

 

 

NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

közlekedésre jogosító engedélyhez 

 

 

NÉV:………………………………………………………………………………………...………… 

 

Szem.ig.szám: ………………………………Rendszám/alvázszám:……..………………..…………. 

 

Lakcím: ………………………………………………..……………………………………………… 

 

Az engedély területe: …….……………………………………………………………………………. 

 

Első kiállítás dátuma: 

 

…………………………………20…………………………………………hó…………nap 

 

        

Év Engedély 

sorszáma 

Térítési díj Kiadta Engedélyt, tájékoztatót 

átvette/postán kiküldve 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Egyéb feljegyzések: 

 

 
*1-gyel kezdő folyamatos sorszám, mely minden évben újra kezdődik. Az adott nyilvántartó lap száma jelzi, 

hogy a kiadott engedély hányas sorszámú, hányadik az adott évben. pl: 26/2016. 
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2.  számú melléklet 

 

 

 

 

20……... év ………félévben kiadott közlekedési engedélyek 

Közlekedési engedélyek Központ 
Berettyóújfalui  

Szakaszm. 

Hajdúszoboszlói 

Szakaszm. 

Polgári 

Szakaszm. 
db összesen 

Térítésmentes/db  

 éves      

havi      

heti      

eseti      

Térítési díjas/db  

 éves      

havi      

heti      

eseti      

kedvezményes      

Kiadott engedélyek 

mindösszesen:  

Befolyt összeg 

mindösszesen:   
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3. sz. melléklet 

 

Közlekedési engedélyek nyilvántartása 

 

 

NÉV 
Nyilvántartó lap 

száma * 
2016. 2017. 2018. 2019. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

* 1. sz. melléklet szerinti nyilvántartási szám 
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4. sz. melléklet 

 

Engedélyek  

minta 

 

 

 

Keleti-főcsatorna töltésén való közlekedéshez 1. sz. nyomtatvány (fehér színű) 

 

 

TIVIZIG     sorszám:         

DEBRECEN 

 

     ENGEDÉLY 

   Keleti-főcsatorna töltésén való közlekedésre  

     

Név:……………………………………………………………………………………… 

Szem. ig. sz.:………………………………….Forg. rendsz.:……………………...…… 

Alvázszám:……………………………………Típus:…………………………..……… 

Utánfutó használata: igen-nem 

Keleti-főcsatorna 

……………..…………………szelvénytől…….……………………………szelvényig 

 

Érvényesség:……………………………………………………………………..(tól-ig) 

 

 

     (P.H.) 

 

    ………………………….. 

 

 

Hátoldalon 

Az engedélyes kötelezettsége 

1. Az engedély MÁSRA ÁT NEM RUHÁZHATÓ 

2. Töltés burkolatlan szakaszán közlekedni csak száraz időben szabad. Esős időben, ázott töltésen, illetve lezárt 

sorompójú töltésen közlekedni tilos. Tilos a sorompó önhatalmú felnyitása. Tilos a sorompó töltésrézsűn való 

megkerülése. Tilos a töltésrézsűn közlekedni és parkolni. 

3. A töltés nem közút. A töltésen való közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Mindenkor számítani kell 

bukkanókra, a porképződés miatti korlátozott látási viszonyokra. Az engedélyes saját felelősségére 

közlekedhet a töltésen. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az 

igazgatóság felelősséget nem vállal. 

4. Az engedélyes köteles megtéríteni a közlekedésével a töltésben és annak tartozékaiban okozott kárt. 

Amennyiben károkozása nagy értékű, vagy szándékos a tárgyévi engedély visszavonására kerülhet sor. 

5. Az engedélyes tudomásul veszi, hogy az engedélytől eltérő töltéshasználattal a 2012. évi II. törvény 246. § 

szerint minősülő ár-és belvízvédelmi szabálysértést követ el. 

6. Az engedélyes köteles jelen engedélyt a töltésen való közlekedéskor magánál tartani, és az ellenőrzésre 

jogosult hatóság, illetve az igazgatóság képviselőjének bemutatni. 

7. A töltésen való közlekedéskor a megengedett sebesség 20 km/h. 
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Védtöltésen való közlekedéshez 2. sz. nyomtatvány (kék színű) 

 

 

TIVIZIG     sorszám:   

DEBRECEN 

 

     ENGEDÉLY 

    védtöltésén való közlekedésre  

     

Név:……………………………………………………………………………………… 

Szem. ig. sz.:………………………………….Forg. rendsz.:……………………...…… 

Alvázszám:……………………………………Típus:…………………………..……… 

Utánfutó használata: igen-nem 

Érintett töltés-szakasz: 

a) Igazgatóság kezelésében lévő védtöltések teljes hossza. 

b)   …………..…………………szelvénytől…….……………………………szelvényig 

 

Érvényesség:……………………………………………………………………..(tól-ig) 

 

 

     (P.H.) 

 

    ………………………….. 

 

 

Hátoldalon 

Az engedélyes kötelezettsége 

1. Az engedély MÁSRA ÁT NEM RUHÁZHATÓ 

2. Töltés burkolatlan szakaszán közlekedni csak száraz időben szabad. Esős időben, ázott töltésen, illetve lezárt 

sorompójú töltésen közlekedni tilos. Tilos a sorompó önhatalmú felnyitása. Tilos a sorompó töltésrézsűn való 

megkerülése. Tilos a töltésrézsűn közlekedni és parkolni.  

3. Árvízvédekezéskor a töltésen közlekedni az igazgatóság védekezési feladatokat ellátó munkavállalóin 

kivételével tilos. Jogosult továbbá az igazgatóság a vízkárelhárítással összefüggő tevékenység miatt a töltésen 

való közlekedést korlátozni. 

4. Az engedélyes saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, 

vagy személyi sérülésért az igazgatóság felelősséget nem vállal. 

5. Az engedélyes köteles megtéríteni a közlekedésével a töltésben és annak tartozékaiban okozott kárt. 

Amennyiben károkozása nagy értékű, vagy szándékos a tárgyévi engedély visszavonására kerülhet sor. 

6. Az engedélyes tudomásul veszi, hogy az engedélytől eltérő töltéshasználattal a 2012. évi II. törvény 246. § 

szerint minősülő ár-és belvízvédelmi szabálysértést követ el. 

7. Az engedélyes köteles jelen engedélyt a töltésen való közlekedéskor magánál tartani, és az ellenőrzésre 

jogosult hatóság, illetve az igazgatóság képviselőjének bemutatni. 

8. A töltésen való közlekedéskor a megengedett sebesség 40 km/h. 

9. A töltésen való közlekedés egyéb szabályait tartalmazó tájékoztatót az igazgatóság az engedély kiadásakor az 

engedélyes részére átadta. 

 

 


