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Tájékoztató 
Térítésmentes és Kedvezményes gátközlekedési engedély igényléséhez 

 
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő védtöltéseken, vízhasznosítási főművek 
töltésein az állagmegóvás érdekében - a KÖTI-VIZIG 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 a 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 mozgáskorlátozottak számára az Igazgatóság 50 %-os kedvezményt biztosít az éves gátközlekedési 
engedélyek árából. A kedvezmény a napi, illetve heti gátközlekedési engedélyek kiadására nem 
vonatkozik. A kedvezményes gátengedély az éves engedélyek területi korlátozása mellett a tárgyév 
december 31.-ig érvényes.  
 
Kedvezményes engedély az okmányiroda által kiadott érvényes parkolási igazolvány, érvényes forgalmi 
engedély, és személyazonosító igazolvány bemutatása mellett igényelhető.  
 
A kedvezményes engedély két típusa: 

„Kék"  típusú engedélyek a Tisza-tó teljes területére érvényesek, a Kisköre 403,2 fkm és Tiszabábolna 
440 fkm közötti szakaszra, a Tisza folyó mindkét partján. 

"Sárga"  típusú engedélyek, eltérése a "Kék" típusúaktól, hogy nem érvényes a Tisza-tó területére, de 
érvényes az összes Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő védtöltésre. (Tiszasüly 
és Kisköre között is) 

 
Az engedélyekért karbantartási hozzájárulást kell fizetni, ami, max. 3 500 kg össztömegű gépjárműre 
vonatkozik, ára 2012. január 01-től (ÁFÁ-val együtt): 

 
 

  
"Kék" típusú 

engedély 
"Sárga" típusú 

engedély 
kedvezményes 2600 Ft 2350 Ft 

 
Térítésmentes engedély az okmányiroda által kiadott érvényes parkolási igazolvány, érvényes forgalmi 

engedély, és személyazonosító igazolvány bemutatása mellett igényelhető, de csak egyedi elbírálás 
alapján adható ki. Az engedély érvényes a KÖTIVIZIG kezelésében lévő védtöltésekre, valamint a 
Tisza-tó teljes területére, a Kisköre 403,2 fkm és Tiszabábolna 440 fkm közötti szakaszra, a Tisza folyó 
mindkét partján. 

 
Az írásban beadott kérelemhez csatolni kell a fenn említett okmányok fénymásolatát és bélyeggel ellátott 
válaszborítékot. 
 
Bővebb információ és formanyomtatvány a kérelemhez letölthetőek a www.kotivizig.hu honlapról. 
 

KÖTI-VIZIG 


