IGÉNYLŐLAP VÉDTERÜLETI BELÉPÉSHEZ
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

Csak 14 év feletti személyeknek kell kitölteni!

Név
Születési dátum

Születési hely

.

.

.

Az engedélyt e-mailen kérem megküldeni
E-mail cím
Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőségen (e-mail cím) a belépési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés céljából részemre
megkeresést küldjön.
igen
nem
Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

Az engedélyt személyesen kívánom átvenni, a Fővárosi Vízművek Zrt. általam kiválasztott ügyfélszolgálati irodájában.1
LÁTOGATNI KÍVÁNT TERÜLET:

Csepel-sziget

Szentendrei-sziget

Budapest és Dunakeszi közötti partszakasz

LÁTOGATÁS CÉLJA:

Sportolás

Séta

Áthaladás

Egyéb:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek:

Dátum

.

.

.

aláírás

TÁJÉKOZTATÓ BELÉPÉSI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ
A Fővárosi Vízművek Zrt. a vízbázisok védelméről szóló 123/1997. Kormányrendelet értelmében a védőterületeire való belépést az alábbi esetekben és
feltételekkel engedélyezi:
III. 11.§ (2) e) A belső védőövezet területén „rendszeresen a vízilétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek,
és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. BELÉPÉSRE JOGOSULTAK TOVÁBBÁ AZ ITT DOLGOZÓK MUNKÁJÁNAK IRÁNYÍTÓI, VALAMINT AZ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT HATÓSÁGI SZEMÉLYEK, TOVÁBBÁ
AZOK, AKIKET A VÉDŐTERÜLET TULAJDONOSA ERRE (ÍGY PÉLDÁUL ÁTMENETI MUNKAVÉGZÉSRE) ESETILEG FELJOGOSÍT.”
A Fővárosi Vízművek Zrt. belső szabályozása értelmében belépésre jogosult, aki Belépési engedéllyel rendelkezik. 2004. február 1-jétől a Belépési
engedély igénylése igénylőlap kitöltésével történik, melyet leadhatnak elektronikusan a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címre. 2020-tól digitalizálódnak az
engedélyek, melyeket a megadott e-mail címekre továbbítunk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az engedély nem jogosít fel gépjármű, illetve motorkerékpár behajtására, sátorozásra, kutyasétáltatásra, lovaglásra , valamint
munkavégzésre, továbbá nem érvényes a Dúsítóra (Merzsáni-tóra).
AKI „AZ IVÓVÍZELLÁTÁST, ÁSVÁNY- VAGY GYÓGYVÍZHASZNOSÍTÁST SZOLGÁLÓ, VAGY ILYEN CÉLRA KIJELÖLT VIZEK, VÍZILÉTESÍTMÉNYEK
VÉDŐTERÜLETÉRE, VÉDŐIDOMÁRA, VÉDŐSÁVJÁRA A JOGSZABÁLYBAN, A HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT RENDELKEZÉSEKET MEGSZEGI, VAGY A VÉDŐTERÜLETET, VÉDŐIDOMOT, VÉDŐSÁVOT ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOKKAL ELLENTÉTES TEVÉKENYSÉGET
FOLYTAT VAGY INGATLAN-HASZNÁLATOT GYAKOROL, SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL.” (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 245. § (1) c))
A „szabálysértés miatt a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a hivatásos katsztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője,
a mezőőr vagy a halászati őr helyszíni bírságot szabhat ki.” (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 245. § (2))

Amennyiben nem elektronikus úton kívánja megkapni a belépési engedélyt, lehetőség van személyes ügyfélszolgálati irodáinkban, személyesen hozzájutni az igénylés beérkezésétől számított 15 mukanapot követően.
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