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29/2020. sz. IGAZGATÓI UTASÍTÁS 
 

Az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés rendjéről és az 
árvízvédelmi töltésen történő közlekedésre feljogosító hozzájárulás 

kiadásának szabályairól szóló 20/2020. sz. igazgatói utasítás 
módosításáról 

 
 
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 9/2018. sz. igazgatói utasítással 
kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata 9. pont (2) bekezdés g) alpontjának 
felhatalmazása alapján az alábbi igazgatói utasítást adom ki. 
 
 

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 
 
1. Az utasítás területi hatálya kiterjed az igazgatóság működési területére. 

 
 

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 
2. A 20/2020. sz. igazgatói utasítás 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„3. A közlekedési hozzájárulások az alábbi helyeken és idősávokban válthatók 
meg: 
a) ADUVIZIG központ (Baja, Széchenyi u. 2/c.), munkanapokon 8-tól 16 
óráig; 
b) ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökség telephely (Baja, Szeremlei u. 80.), 
munkanapokon 8-tól 14 óráig; 
c) ADUVIZIG Kalocsai Szakaszmérnökség telephely (Kalocsa, Híd u. 1.), 
munkanapokon 8-tól 14 óráig.” 
 
3. A 20/2020. sz. igazgatói utasítás 4. sz. melléklete helyébe a jelen igazgatói 
utasítás 1. sz. melléklete lép. 
 

 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
4. Jelen igazgatói utasítás a kiadásának napján lép hatályba. 
 
5. Jelen igazgatói utasítás kihirdetése és megismerése dokumentálásnak 
módjára az igazgatói utasítások készítésének, figyelésének és felülvizsgálatának 
rendjéről szóló igazgatói utasítás rendelkezései irányadók. 
 

Dátum: 
2020.06.30. 
 
Ügyiratszám: 
0010-29/2020. 
 
Témafelelős: 
IJO 
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6. Az utasítás felülvizsgálatáért és aktualizálásáért az igazgatási feladatokat 
ellátó egység vezetője felelős, minden év március 31. napjáig. 
 
 
 

 Telkes Róbert 
     igazgató 
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1. sz. melléklet a 29/2020. sz. igazgatói utasításhoz 

 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

TÁJÉKOZTATÓJA A TÖLTÉSKÖZLEKEDÉS MÓDOSULÓ ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál az árvízvédelmi töltésen történő járműközlekedés és a 
töltésközlekedési hozzájárulás kiváltásának szabályai az alábbiak szerint módosulnak. 

1. 2020. július 1. napjától az igazgatóság az online számlaadatszolgáltatás követelményeire 
tekintettel kizárólag  

a Baja, Széchenyi u. 2/c. sz. alatti székhelyén (munkanapokon 8-tól 16 óráig),  

a Baja, Szeremlei u. 80. sz. alatti Bajai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 
óráig),  

és a Kalocsa, Híd u. 1. sz. alatti Kalocsai Szakaszmérnökségén (munkanapokon 8-tól 14 
óráig)  

biztosítja a töltésközlekedési hozzájárulás készpénzfizetés útján történő kiváltásának 
lehetőségét.  

2. Az igazgatóság központjába és telephelyeire belépő, töltésközlekedési hozzájárulást kiváltó 
személyek kötelesek kezüket a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőnél fertőtleníteni, továbbá 
az épületben tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni. 

3. Lehetőség van a töltésközlekedési hozzájárulás írásban történő igénylésére is. Az írásbeli 
kérelem mintája megtalálható és letölthető az igazgatóság honlapján az alábbi linken: 
http://www.aduvizig.hu/toltesengedely/. Az írásbeli kérelem benyújtása e-mailben a 
titkarsag@aduvizig.hu elektronikus címre vagy postai úton a 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. 
címre küldéssel történhet.  

4. A kérelemben kérjük jelölje meg, hogy banki átutalással a 10025004-01712120-00000000 
számlaszámra vagy az ADUVIZIG által az Ön részére megküldött készpénz-átutalási 
megbízással (csekkel) kívánja megfizetni a hozzájárulás díját.  
 

5. Amennyiben lehetséges, az ügymenet gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy a kérelem e-
mailen történő beküldését és a banki átutalási formát válassza. Csekkes fizetés esetén a 
befizetés igazolásaként javasoljuk a feladóvevény másolatának megküldését. A 
töltésközlekedési hozzájárulást a hozzájárulási díjnak az igazgatóságunk bankszámlaszámára 
történt megérkezését követően állítjuk ki, és azt a befizetést igazoló számlával együtt postai 
úton küldjük meg a megadott címre. 

Szíves megértésüket köszönjük!  
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TÖLTÉSKÖZLEKEDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK DÍJAI 
  

Töltésközlekedési hozzájárulás Déli országhatár – 
Szent László híd  

0+000 – 30+000 és 37+800 – 43+000 és 5+320 – 
22+000 tkm 

(állati vontatású jármű, segédmotoros kerékpár, 
motorkerékpár, kivéve a quadot és a crossmotort, 
személygépkocsi, lassú jármű, egyéb legfeljebb 3,5 
tonna össztömegű jármű) 

4 331 Ft/db/év + 1 169 Ft áfa  

(5 500 Ft) vagy 

1 181 Ft/db/hó + 319 Ft áfa 
(1 500 Ft) vagy 

787 Ft/db/hét + 213 Ft áfa (1 
000 Ft) 

Töltésközlekedési hozzájárulás Déli országhatár – 
Szeremle 

0+000 – 30+000 és 37+800 – 43+000 tkm 

(állati vontatású jármű, segédmotoros kerékpár, 
motorkerékpár, kivéve a quadot és a crossmotort, 
személygépkocsi, lassú jármű, egyéb legfeljebb 3,5 
tonna össztömegű jármű) 

3 150 Ft/db/év + 850 Ft áfa 
(4 000 Ft) vagy 

1 181 Ft/db/hó + 319 Ft áfa 
(1 500 Ft) vagy 

787 Ft/db/hét + 213 Ft áfa (1 
000 Ft) 

Töltésközlekedési hozzájárulás Szent László híd – 
Solt 

22+000 – 69+400 és 70+900 – 82+077 tkm 

(állati vontatású jármű, segédmotoros kerékpár, 
motorkerékpár, kivéve a quadot és a crossmotort, 
személygépkocsi, lassú jármű, egyéb legfeljebb 3,5 
tonna össztömegű jármű) 

4 331 Ft/db/év + 1 169 Ft áfa  

(5 500 Ft) vagy 

1 181 Ft/db/hó + 319 Ft áfa 
(1 500 Ft) vagy 

787 Ft/db/hét + 213 Ft áfa (1 
000 Ft) 

Töltésközlekedési hozzájárulás Déli országhatár – 
Solt  

0+000 – 30+000 és 37+800 – 43+000 és 5+320 – 
69+400 és 70+900 – 82+077 tkm 

(állati vontatású jármű, segédmotoros kerékpár, 
motorkerékpár, kivéve a quadot és a crossmotort, 
személygépkocsi, lassú jármű, egyéb legfeljebb 3,5 
tonna össztömegű jármű) 

6 299 Ft/db/év + 1 701 Ft áfa  

(8 000 Ft) vagy 

1 575 Ft/db/hó + 425 Ft áfa (2 
000 Ft) vagy 

787 Ft/db/hét + 213 Ft áfa (1 
000 Ft) 

Töltésközlekedési hozzájárulás bármely hosszúságú 
töltésszakasz használatára, közösségi célból vagy 
más méltányolható körülmény esetén 

(állati vontatású jármű, segédmotoros kerékpár, 
motorkerékpár, kivéve a quadot és a crossmotort, 
személygépkocsi, lassú jármű, egyéb legfeljebb 3,5 
tonna össztömegű jármű) 

egyedi ármegállapítás 

Töltésközlekedési hozzájárulás minden, 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű gépjármű, valamint 
össztömegtől függetlenül erő- és munkagép részére 

egyedi ármegállapítás 

 


