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               Töltésszakasz

Tölte sközle ke désre  ig ényb e  ve h e tő
Ne m  ve h e tő ig ényb e

A 20/2020 szám ú IGAZGATÓI UTASÍTÁS 
             

Rácz Miklós      Csont Csa b a       Kiss Péte r
ig a zg a tó            m űsz. ig . h .        osztályve ze tő
                          főm érnök

   a la pján közle ke désre  ig ényb e  ve h e tő 
   töltéskorona  sza ka szok az EMVIZIG te rü le tén.Tisza-tó te lje s te rü le te , a Kisköre  403,2 fkm  és Tisza b áb olna  440 fkm  közötti sza ka szra, a Tisza folyó m indkét pa rtján.

Kivéve :
-Tisza job b  pa rt 4+900 és 8+007 fkm  közötti sza ka sz (Poroszló b e lte rü le t),
-Rim a job b  és b a l pa rt
-La skó b a l pa rt
-le zárt te rü le t.

08.03. sz. Tisza ke szi-sa jóörösi árvízvéde lm i sza ka sz
-61+000-64+227 tkm
-0+000-6+051 tkm  (Sa jó vissza töltése zése )

08.04. sz. Inérh át-toka ji árvízvéde lm i sza ka sz kivéve :
-7+600-9+900 tkm
-20+200-20+800 tkm
-27+500-28+900 tkm
-39+900-40+900 tkm  
-43+140-45+110 tkm  sze lvénye k között

08.10. Inérh át-ta kta földvári árvízvéde lm i sza ka sz kivéve :
-16+900-20+400 tkm
-28+860-31+200 tkm
-32+200-33+600 tkm  sze lvénye k között

08.05/I. sz. Za lkod-tiszacse rm e lyi árvízvéde lm i sza ka sz kivéve :
-7+200-8+200 tkm  
-17+400-20+600 tkm  sze lvénye k között

08.05/II. sz. Tiszacse rm e ly-ze m pléna g árdi árvízvéde lm i sza ka sz kivéve :
-37+600-39+250 tkm
-41+900-42+850 tkm
-46+700-48+000 tkm
-53+100-56+040 tkm  sze lvénye k között

08. 14. sz Bodrog ke re sztúr-sátora lja újh e lyi árvízvéde lm i sza ka sz:
Rég i ronyvazug i Bodrog  job b  pa rti töltés
-0+000-0+300 tkm
-4+700-5+800 tkm

08. 11. sz. Viss-fe lsőb e re cki árvízvéde lm i sza ka sz kivéve :
-0+000 -4+870 tkm    Za lkod - Viss   
-8+380-13+850 tkm  Törökéri járó-O la szi járó
-24+400- 28+250 tkm  Sárospa ta k-Ha lászh om ok
-36+460- 39+ 799 tkm   Alsób e re cki-Fe lsőb e re cki     

08.02. sz. Nég ye s-tisza ke szi árvízvéde lm i sza ka sz
-12+944-22+950 tkm


