TOLNA MEGYEI
SZAKASZMÉRNÖKSÉG
Töltéshasználati engedély
Keselyűs-Pörböly töltésszakasz
Név: …………………………………
Gépjármű típusa:

…………………………………… Frsz. vagy alvázszám:

………………………...

Pl.: segédmotor-kerékpár, személygépkocsi, kisteherautó, traktor, mg.-i munkagép
Időszak: ……. év. ….. hó ….. nap – ……. év. ….. hó ….. nap
……………… Ft

Töltéshasználati engedély díja:

A töltéshasználati engedély
kiadásához hozzájárulok.
Keselyűs, ……. év. ……. hó ….. nap
Szekszárdi Erdészet
Sipos Sándor
erdészet vezető
1. Fent nevezett személy a tulajdonát képező megjelölt gépjárművel, a KÖDU VIZIG kezelésében
lévő és a Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészetének működési területén húzódó Keselyűs-Pörböly
töltésszakaszon lévő útburkolatot, a töltéshasználati díj megfizetése után, a megjelölt időszakban
jogosult közlekedésre igénybe venni. A töltéskoronán közlekedni csak a Gemenc Zrt. Szekszárdi
Erdészetével, vagy a KÖDU-VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökségével való szerződéses
jogviszonyban foglalt vállalkozói tevékenység elvégzése céljából, illetve a Gemenc Zrt. Szekszárdi
Erdészetével egyeztetett módon végzett méhészeti tevékenység végzése céljából engedélyezett.
2. Az engedély tűzifa, illetve ágfa elszállítására nem jogosít fel, az külön egyeztetendő KÖDU VIZIG
Szekszárdi Szakaszmérnökségével ill. arra külön engedély beszerzése szükséges.
3. A töltéshasználati engedély csak is a váll. szerződés időszakára szólhat, azon munkák és
tevékenységek elvégzését szolgálhatja.
4. Szeptember 1.- 30. közötti időszakban a töltéskorona használata nem vadászati tevékenységgel
kapcsolatos tevékenység végzése céljából csak 7:30 és 17:00 közötti időszakban engedélyezett.
5. Fenti rendelkezésektől eltérő esetekben fennálló töltéshasználati igényt a Szekszárdi Erdészet
vezetőjével, akadályoztatása esetén a fahasználati, vagy erdőművelési és vadgazdálkodási
műszaki vezetővel és a KÖDU-VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökségével minden esetben
egyeztetni kell.
6. Az engedélyben foglaltak be nem tartása, illetve az egyeztetés nélküli töltéskorona használat az
engedély visszavonását és a váll. szerződés felbontását vonja maga után, ami töltéshasználatidíjvisszafizetést nem keletkeztet.
7. Napijegy csak a Gemenc Zrt. Szekszárdi Erdészetével való előzetes egyeztetés alapján adható ki.
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8. Töltéshasználati engedély a befizetés igazolásával (nyugta, számla) együtt érvényes, a PORTÁKON
minden esetben bemutatandó!
Általános közlekedési előírások:
1. Engedélyes saját felelősségére közlekedik, ezért az igazgatóság az esetleges balesetekért
felelősséget nem vállal.
2. A KRESZ szabályai betartandók.
3. Tilos a lezárt sorompót erőszakos módon kinyitni vagy kikerülni!
4. Tilos a közlekedés ár – és belvízvédekezéskor és minden olyan esetben, ha erre a vízügyi szerv
ill. Szekszárdi Erdészet képviselője korlátozó rendelkezést ad!
5. Köteles az engedélyt közlekedéskor magánál tartani, és azt rendőri vagy vízügyi szerv
képviselőjének kérésére felmutatni személyét igazoló egyéb okmányokkal együtt!
6. Az előírások megszegése esetén az igazgatóság az engedélyt bevonja.
7. Engedélyes az esetleges okozott kárt megtéríteni köteles.

Szekszárd, ……. év. ……… hó …… nap
Beke Zsolt
szakaszmérnökség vezető
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