TÁJÉKOZTATÓ GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL
A vízgazdálkodásról szóló törvény, a szabálysértésekről és a közúti közlekedésről rendelkező érvényes jogszabályok
figyelembevételével az Igazgatóság kezelésében lévő védtöltéseken, vízhasznosítási főművek töltésein az
állagmegóvás érdekében - a KÖTIVIZIG járművei és kerékpár, segédmotoros kerékpár kivételével - csak
engedéllyel rendelkező járművek közlekedhetnek, tartózkodhatnak. A Tisza-tó teljes területét övező árvízvédelmi
töltésen a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h.
A közlekedési engedély a kikötők, szabadvizi strandok és horgászhelyek megközelítését teszi lehetővé, nem
érvényes személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre.
Feltétlenül olvassa el az engedély hátoldalán lévő tájékoztatót is !
A 3 500 kg össztömeget meghaladó járművel a védtöltésen csak az Igazgatóság Vezetője által kiadott külön
engedéllyel lehet közlekedni! Hatósági jelzés (forgalmi rendszám) viselésére kötelezett gépjárművel engedély nélkül
a védtöltésen közlekedni, tartózkodni szigorúan tilos!
A kiadott engedély, annak fajtájától függően általában - helyenként korlátozással - a KÖTIVIZIG kezelésében lévő
valamennyi védtöltésre, továbbá a Tisza-tó területét övező védtöltésre érvényes.

 "Kék" engedély, a napi, a heti, az éves és kedvezményes engedélyek érvényessége:
Tisza - tó teljes
területe

Bal part
Kisköre – Abádszalók* - Tiszaderzs - Tiszaszőlős - Tiszafüred – Tiszabábolna
440 fkm a kialakított töltéskapuk között a települések felőli megközelítéssel
Jobb part
Kisköre* – Tiszanána – Sarud – Poroszló – Tiszabábolna 440 fkm

* lezárt terület: Kisköre: Tisza jp: 135+399 – 135+858; Abádszalók: Tisza bp: 147+000 – 147+800
 "Sárga" engedély, a napi, a heti, az éves és kedvezményes engedélyek érvényessége:
Tisza
Zagyva
HortobágyBerettyó
Hármas-Körös
Továbbá

jobb part
Tiszaugi híd  Kisköre üzemi híd
bal part
Csongrád (Hármas-Körös torkolattól)  Kisköre üzemi híd
jobb és bal part
Szolnok Tisza torkolat  Jászberény vasúti híd
jobb part
Mezőtúr Árvízkapu  Német-éri-főcsatorna
bal part
nem KÖTI-VIZIG terület
jobb part
Csongrád Tisza torkolat  Mezőtúr Árvízkapu
bal part
nem KÖTI-VIZIG terület
Nagykunsági (NK) főcsatorna; NK fcs. keleti ág; NK fcs. nyugati ág; NK-III-2;
Jászsági fcs.; Hanyi fcs.; 14. belv.csat.; mindegyiknél a bal és jobb part egyaránt
Tápió jp 6+320, Tápió bp. 10+912 tkm

A "Sárga" típusú engedély a Tisza-tó kivételével a KÖTIVIZIG kezelésében lévő valamennyi töltésre érvényes,
beleértve a Tiszasüly – Kisköre szakaszt is! Minden engedély érvényes a kiskörei üzemi hídra.
Az engedélyekért szolgáltatási díjat kell fizetni, ami az igazgatóság által térítés ellenében kiadott napi, heti éves és
kedvezményes engedélyek útján valósul meg.
A kiadott engedély max. 3 500 kg össztömegű gépjárműre vonatkozik, ára 2013-ban (ÁFÁ-val együtt):
"Kék" típusú
engedély
napi
heti
éves
kedvezményes

300 Ft
900 Ft
5200 Ft
2600 Ft

"Sárga" típusú
engedély
280 Ft
850 Ft
4700 Ft
2350 Ft

Az éves, kedvezményes, térítésmentes engedélyt a tárgyév december 31. érvényességgel, a heti engedélyt 7 napi
érvényességgel (a hét bármely napjától számítva), a napijegyet a megjelölt nap 00.00 órától a 24.00 óráig tartó
érvényességgel adjuk ki.
Napi, heti és éves engedély vásárlásához: név, lakcím, személyigazolvány (személyazonosító igazolvány)
szükséges.
Térítésmentes és kedvezményes engedély igényléséhez: okmányiroda által kiadott érvényes parkolási igazolvány,
érvényes forgalmi engedély, és személyazonosító igazolvány bemutatása szükséges. Az írásban beadott kérelemhez
bélyeggel ellátott válaszborítékot kell csatolni a kérelmezőnek.
KÖTIVIZIG
________________________________________________________________________________________________
Vízügyi hírek, információk: www.kotivizig.hu

