Tisztelt Jegyző Asszony / Jegyző Úr!
Kérem, lenti hivatalos értesítő levelemről legyen kedves tájékoztatni a lakosságot, a vállalkozásokat,
a települési szervezeteket, egyesületeket, a hegyközség vezetőjét, a Nyugati főcsatornán történő
közlekedésben érintetteket, és legyen szíves hivatalból kiértesíteni az érintetteket a változásról.
Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött
együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához
szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint
vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):
A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül
vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az
értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.
A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez
kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.
A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a:
http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon érhető el.
Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a
vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!
A sikeres regisztrációt követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott
Gátfelhajtási engedély típust.
A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla
automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a
rendszer.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés
alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik
a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.
Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!
Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.
Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából
szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!
Ha a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne,
kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu
email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.
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