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A töltéshasználati hozzájárulások területi érvényessége. 
 

A kiadott hozzájárulás, annak típusától függően általában - helyenként korlátozással - a 

KÖTIVIZIG kezelésében lévő védtöltéseire, továbbá a Tisza-tó területét övező védtöltésre 

érvényes. 

 "Kék" hozzájárulás, a napi, a heti, az éves és kedvezményes hozzájárulások 

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" hozzájárulás, a napi, a heti, az éves és kedvezményes hozzájárulások 

érvényessége: 
 

Tisza 
jobb part Tiszaugi híd    Kisköre üzemi híd 

bal part Csongrád (Hármas-Körös torkolattól)  Kisköre üzemi híd 

Zagyva jobb és bal part Szolnok Tisza torkolat  Jászberény vasúti híd 

Hortobágy-

Berettyó 

jobb part Mezőtúr Árvízkapu  Német-éri-főcsatorna 

bal part nem KÖTIVIZIG terület 

Hármas-Körös 
jobb part Csongrád Tisza torkolat  Mezőtúr Árvízkapu 

bal part nem KÖTIVIZIG terület 

Tározók Nagykunsági Tározó; Tiszaroffi Tározó; Hanyi-Tiszasülyi Tározó 

Továbbá 

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 5+910, Tápió bp. 10+500 tkm 
 

 Térítésmentes hozzájárulás érvényessége: 

 

Az Igazgatóság kezelésében lévő védtöltésekre, valamint a Tisza-tó Kisköre 403,2 fkm és 

Tiszabábolna 440 fkm közötti szakaszra, a folyó mindkét oldalán. 

 

Minden hozzájárulás érvényes a kiskörei üzemi hídra. 
 

A gátsorompóval, tiltótáblával vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, kerékpárútra, továbbá az 

intézkedésre jogosult személy által, használatra megtiltott területre - a hozzájárulás 

kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül - az hozzájárulás területi hatálya 

érvényét veszíti. 

 

Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül - a töltések 

védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal - a töltésen történő 

közlekedést korlátozza.  


