
T Á J É K O Z T A T Ó 
      
 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy  
 

Tass településen  
 

 

a mederhasználati szerződések  
  

 

2019. 12. 31-én lejártak! 
 

 

 

- Amennyiben Ön 2020. 01. 01-től továbbra is használni kívánja a Ráckevei (Soroksári)-

Duna-ág medrét, úgy Önnek az Ön által igénybe venni kívánt mederterületre új bérleti 

szerződést kell kötnie! 

 

Az új szerződés megkötését Ön a 2020. év folyamán 

kezdeményezheti 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökségének 

ügyfélszolgálatán. 

 

A szerződéskötési időszak 2020. év március közepétől - december közepéig tart. 

Kérjük, hogy az év végi torlódások elkerülése érdekében a szerződéskötését időzítse inkább a 

tavaszi, nyári, vagy őszi időszakra! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a terület vagyonkezelője 

- 2015. évben felülvizsgálta a meder- és parthasználatokkal kapcsolatos szabályrendszerét, 

valamint megújította a szerződések tartalmát és formáját is: bevezetésre került az újfajta 

„Raszterbérleti szerződés”. Az új szabályozás értelmében megváltoztak a mederterület 

bérletére irányuló új szerződések megkötésének feltételei és annak menete is! 

 

Bővebben a változásokról a KDVVIZIG honlapján tájékozódhatnak az alábbi elérési 

útvonalon, valamint itt találhatják meg a letölthető nyomtatványokat is: 
 

 

http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/stegugyintezes 

http://www.kdvvizig.hu/index.php/kozerdeku/stegugyintezes


- Abban az esetben, amennyiben Ön nem kívánja a 2020.01.01-től a medret használni, úgy 

Ön a bérleti szerződés megszűntével (2019.12.31.) a mederben tárolt eszközök teljes, azok 

minden alkatrészével együtt történő eltávolítására, valamint annak a KDVVIZIG felé történő 

írásos bejelentésére köteles (fotódokumentációt mellékelve), a part és a mederterület eredeti, 

természetes állapotára való helyreállításával egyidejűleg! 

 

- Amennyiben Ön korábban már gondoskodott az új Raszterbérleti szerződése 

megkötéséről, úgy Önnek jelenleg érvényes szerződése van 2024. 12. 31-ig. 
 

 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2020. év január-február folyamán fog megtörténni a település 

mederhasználatainak és parti sávjának teljes körű helyszíni ellenőrzése, GPS műszeres 

felmérése és dokumentálása. 

 

Kérjük, hogy a víziállások beazonosíthatósága érdekében a víziállásra – amennyiben az 

jelenleg nincs feltüntetve – úgy jól látható helyre és maradandóan (pl. a deszkázatra 

felfestéssel, vagy táblára stb.) tüntesse fel a mederhasználat azonosító számát! (pl.: 

„24+372/J”) 

 

 

 

Stégekkel kapcsolatos ügyintézés - kapcsolat: 

 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, III. Szakaszmérnöksége 

 

Cím:         2300 Ráckeve,  

Kossuth Lajos u 96.  Földszint 1.  
 

Ügyfélfogadási időben hívható telefonszám:  06-24-519-215 / 12429 mellék 

        06-30-547-4160 

 

e-mail:        stegrackeve@kdvvizig.hu 

 

Ügyfélfogadási idő:      Hétfőtől-csütörtökig:  8.00-14.00  

Pénteken:    8.00-13.00    

 

Szerződéskötés (csak előzetesen lefoglalt időpontra!): 

Hétfőn, szerdán:   9.00-13.30 

Pénteken:     9.00-12.00 

mailto:stegrackeve@kdvvizig.hu

