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Tomikút Kft.
1212 Bp., Szebeni utca 60.
www.tomikut.hu
Tel: 06-20/9976-456
Árajánlat, és tájékoztató

az engedély nélkül létesített vízilétesítmény (fúrt-, és ásott kút) fennmaradási engedélyéhez
szükséges kútvizsgálat elvégzésére a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról a

24. § (1)129 A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében:
Amennyiben a kút:
-

nem érint hidrogeológiai A, vagy B, védőövezetet/védőidomot
nincs beépítve szivattyú,
a kút teljes mélységében átjárható, és nem kell tisztítani: 95.000- Ft,

Az összeg tartalmazza:
-

Kútvizsgálat elvégzését,
a fennmaradási engedélyhez szükséges dokumentumok elkészítését,
tulajdoni lap, térképszelvény lekérését, csatolását az anyaghoz
felvonulási díjat Budapesten belül
szakszerű üzemeltetéshez szükséges személyes konzultációt
dokumentum beadását ügyintézésre e-Papíron
az anyag „gondozását” a végső határozat/végzés kézhezvételéig!

A kút vizsgálatához a megrendelő térítésmentesen biztosítja a szabályosan vételezett elektromos
áramot. (220 Volt, max. 8 Amper)
Amit ezen összeg nem tartalmaz a helyi jegyző hatáskörébe tartozó kutak esetében:
-

szivattyú és egyéb kútgépészeti szerelvények ki-, és beépítését
esetleges kútjavítást
esetlegesen felhasznált anyagok költségét, és a beépítés munkadíját
esetlegesen a kút tisztítását, fertőtlenítését
vízvizsgálat költségét (általános vízkémia, bakter vizsgálat, hatóság által kért egyéb
vizsgálatok, stb.)
amennyiben NEM a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24 §. hatálya (helyi önkormányzat
jegyzője) hatáskörébe tartozik a kút, abban az esetben a további kútvizsgálatok költségét,
a hozzá tartozó dokumentumok elkészítését, és a további befizetőket.
Cégünk nem tartozik sem anyagi-, sem jogi felelősséggel amennyiben az elindított
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-

ügyintézés során derül ki az, hogy a kút nem a jegyző hatáskörébe tartozik, hanem a
Vízügyi Hatósághoz, és ez plusz többlet költséggel jár. pl. geofizikai mérés, stb.!!!
Amennyiben a talajvízre szűrőzött kút vízbázis védelmi területen (123/1997. Korm.
rendelet) van abban az esetben NEM a helyi önkormányzat jegyzőjéhez tartozik a kút
fennmaradási engedélyeztetése, hanem a Vízügyi Hatósághoz!!!
Talajvízre szűrőzött kút esetében ez plusz 145.000.- Ft., tehát
összesen 240.000.- Ft a kút engedélyeztetési eljárása!

-

-

-

-

-

Amennyiben kutak egymásra hatásának vizsgálatát kéri a hatóság arra külön árajánlatot
adunk, ami nagyságrendileg 400.000.- Ft + áfa!
Mélyebb kutaknál (második vízadó rétegre szűrőzött kutaknál) gyedi vizsgálat szükséges a
kút fennmaradásához, mely kb. 2-500.000.- Ft.+ Áfa, egyedi árajánlat alapján, és ezen
kívül a dokumentumok elkészítése 450.000.- Ft + Áfa, valamint a kötelező befizetők!!!
Budapesten kívüli kiszállási díj: 10.000.- Ft + közigazgatási határon kívül az oda vissza
útra 300.- Ft/km.
Az áramfejlesztő kiszállítását, és óradíját amennyiben nem rendelkezik a kút közelében (50
méteren belül) szabályosan vételezett (220 Volt) hálózati elektromos árammal, és
szabályos elektromos csatlakozási lehetőséggel.
Amennyiben a (kamerás) kútvizsgálat során derül ki a kút rossz állapota (pl. berepedt-,
benyomódott kútbéléscső-, szűrő, stb. ami miatt a kutat nem lehet engedélyeztetni, abban
az esetben a közlekedési költséget (lásd fent)-, valamint a (kamerás) kútvizsgálat
költségét (80.000.- Ft) felszámoljuk!
Ásott kutak esetében, ha a kútban / kút alján idegen anyag van abban az esetben a kutat
ki kell tisztítani.
Amennyiben nem cégünk végzi a kút tisztítását abban az esetben a további ügyintézés
előtt kamerával megnézzük a kút alját, és csak akkor indítjuk a dokumentumokat a hivatal
felé, ha a kút ténylegesen tiszta!
Ezen második kútvizsgálat alkalmával a közlekedési-, valamint a kamerás kútvizsgálat
költségét felszámoljuk, mely költsége Bp.-en belül 35.000.- Ft., Bp.-en kívül 25.000.- Ft +
300 Ft/km. oda – vissza útra.
Amennyiben ragaszkodik ahhoz, hogy a kút rossz állapota miatt elindítsuk az
engedélyeztetési eljárást, abban az esetben a teljes költséget kérjük kifizetni. Ezen esetben
elindítjuk az eljárást az Ön kérésére (megrendelői kockázat), és lesz ami lesz az egészből.
Amennyiben a kútvizsgálat során derül ki az, hogy a kút mélyebb, mint amint amit a helyi
jegyző engedélyezhetne (talajvíz), abban az esetben az Ön döntése az, hogy
megkockáztatjuk-e az eljárás megindítását, vagy sem! – megrendelői kockázat!
Amennyiben az Ön kérésére megindítjuk az eljárást, és a Vízügyi Hatóság lesz az eljáró
hatóság, és hiánypótlásban különböző kútvizsgálatokat-, és elmaradt befizetéseket írnak
elő, ezért cégünk sem anyagi-, sem pedig jogi felelősséget nem vállal. Ez az Ön döntése
volt, az eljárást az Ön megrendelésére indítottuk az eljárást, amit aláírásával hitelesített!
Cégünk megtett mindent, hogy megadja a kellő felvilágosítást a kutak engedélyezésének
ügyében, Weboldalunkat folyamatosan frissítjük új-, hatályos információkkal. Amennyiben
kérdése lenne, kérem telefonon érdeklődjön!

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
A védőidommal, a védőterülettel, a védősávval érintett ingatlanok használata és a védelem érdekében
szükséges használati korlátozások
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10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló
vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
12. §(4) A külső védőövezet területén: e)15 kutató fúrás vagy új kút a – vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a
vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így
például más vízadóréteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a
vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
(9) Nem jár kártalanítás: a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez kötött, de annak hiányában vagy attól
eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetőleg megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati
összefüggésben a vízkészlet károsodik;

Fúrt kútból a kútvizsgálat időpontja előtt kb. 2-3 nappal ki kell építeni a szivattyút, hogy
a kútban ne legyen zavaros a víz!!! Zavaros vízben nem lehet elvégezni a speciális vizsgálatokat,
mely veszélyezteti a fennmaradási engedély kiadásának sikerességét! Ez az Ön érdeke!!!
Ásott kútnál amennyiben a vizsgálat elvégezhető (kút fedlapja, vagy egy része levehető) abban
az esetben a szivattyú/szívócső bent maradhat. Mindenképpen előtte elektronikus levélben kérek
fényképet a kútról, és fénykép alapján telefonon előzetesen tájékoztatom!
Amennyiben nem tudja kiépíteni a szivattyút a kútból kérem jelezze felénk, küldjön
elektronikus levélben fényképet a kútgépészeti akna környezetésről-, és belsejéről, valamint a
kútfejről! Írja meg – ha tudja- a kút vízszintjét, a szivattyú típusát-, és beépítési mélységét!
Kérésére árajánlatot küldünk a szivattyú kiépítésére!
„ALFÖLDI” 40-50-63 mm. átmérőjű kutak: ezen kutaknál csak a nyugalmi vízszint, és a
talpmélység mérhető meg, egyéb kútvizsgálat nem végezhető el a béléscső minimális átmérője
miatt! Ezen méréshez a kutat ki kell ásni kb. 1,0 méter mélységben, és le kell vágni a kútfejet a
béléscsőről!- beépített lábszelep alatt kell elvágni a kút csövezését. Ezen beavatkozás a kút
roncsolásos megbontásával jár! Vizsgálat után a kútfejet visszaragasztjuk, a kút mellett ásott
gödröt visszatemetjük. Ezen kutak nem felelnek meg az MSZ 22116:2002 szabványnak. Egyedi
elbírálás alapján engedélyezi a hatóság a kút fennmaradását!!! Ezen kutak szét-, és
összeszerelésére külön árajánlatot adunk!
Vert „Norton” kutak: A kútfejet, le kell szerelni. Amennyiben a kútfej alatt/ környékén van a
visszacsapó szelep akkor azt le kell venni a termelőcsőről. Amennyiben a kút termelőcsövébe
munkahenger van beépítve abban az esetben azt is ki kell szerelni a működtető rudazattal együtt.
Szivattyú ki-, és beépítése:
Amennyiben a kút vizsgálata előtt három nappal nem lett kiépítve a szivattyú, illetve a termelőcső
abban az esetben csak részlegesen tudjuk elvégezni a kút előírt vizsgálatát, mely nem elég a
hatóság részére! Kiépítésnél a víz zavarossá válik, így a kút nem vizsgálható! Külön árajánlat
alapján a vizsgálat előtt három nappal kiépítjük a szivattyút, majd a vizsgálat befejeztével
visszaépítjük. Az árajánlat nem tartalmazza az esetlegesen felhasznált anyagok költségét.
Amennyiben a szivattyú szakszerűtlenül volt beépítve, abban az esetben a kút szerkezete, ill. a
szivattyú sérülhet. Ilyen sérülés miatt felelősséget nem vállalunk. Természetesen a lehető
legnagyobb gondossággal járunk el a szivattyú kiépítésénél. Nem építünk vissza szakszerűtlenül
szivattyút, valamint nem kötünk vissza szakszerűtlenül/balesetveszélyesen elektromos betáp
kábelt!!! A szivattyú elektromos bekötése után a megrendelő köteles gondoskodni az
érintésvédelmi felülvizsgált elvégeztetéséről arra jogosított szakember által. Csak a „megfelelt”
elektromos érintésvédelmi minősítés után használható a kút.

Próbaszivattyúzás, a kút termeltetése:
Mivel nem a cégünk készítette a kutat, így nem ismerjük az Önnél vizsgált kút pontos szerkezetét,
és a beépített anyagok minőségét. Megpróbálunk a lehető legnagyobb gondossággal eljárni a kút
vízhozamának megállapítása (kút termeltetése) során. Legnagyobb gondossággal végzett
termeltetés során is a kút szerkezete sérülhet, összeroppanhat a nem megfelelő minőségű
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beépített anyagok miatt. A kút szerkezetében keletkezett esetleges hibákért, kárért, a kút
béléscsövének esetleges összeroppanásáért, és az ebből fakadó kiesett bevétel, valamint egyéb kár
miatt sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállalunk!
Fizetési feltételek:
Írásos megrendelés esetén a kútvizsgálat díjának 50%-a banki átutalással előre fizetéssel Proforma számla ellenében, a fennmaradó összeg a kútvizsgálat elvégzésekor (a dokumentum
beadása előtt) készpénzben, vagy banki átutalással.
Cégünk csak a kútvizsgálatot végzi el, valamint a dokumentumokat készíti el a hatályos
jogszabályoknak megfelelően, fennmaradási engedély kiadásának mérlegelése a Vízügyi
Hatóság jogköre!!!
A dokumentációt a hatályos (jogi) szabályzóknak megfelelő tartalommal töltjük meg,
ami a hatósági mérlegelést pozitív irányba fordítja.
Amit a hatóság elvár a kutakkal kapcsolatban, és ez az Ön érdeke is:
-

-

kútgépészeti akna/gyűrűs kút környezete tiszta, rendezett legyen,
felszínen a csapadékvíz elfolyása biztosított legyen,
kútgépészeti akna lehetőleg vas fedlappal zárható legyen,
a kút gépészeti aknája belülről tiszta, falevelektől, csigáktól, bogaraktól, egyéb
szennyeződésektől mentes legyen,
kút béléscsöve (kútgyűrű) felülről biztonságosan le legyen zárva, hogy a felszín alatti
vízkészlet ne szennyeződjön,
kút -, és a béléscsöve /kútgyűrű belülről tiszta legyen, ne legyen benne szennyeződés (pl.
gyerekjáték, bedobált egyéb tárgy, döglött állat, stb.)
ásott kút esetében NEM megengedett a felszínről a csapadékvíz, csurgalékvíz, vagy egyéb
szennyvíz belevezetése a kútba. Ezen bevezetéseket meg kell szüntetni, tisztítás,
fertőtlenítés, vízminta, és ez után lesz döntés! Szennyvíz esetén így is tömedékelés a
valószínű!
biztonságos elektromos bekötés
szabályosan-, ivóvízre engedélyezett vízgépészeti szerelvények legyenek beépítve

Amennyiben NEM a helyi önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a kút, (ipari-,
mezőgazdasági-, karsztvízre-, rétegvízre telepített-, nem talajvízkút magánszemély esetén) abban
az esetben mire kell számítani:
-

kútgépészeti szerelvények kiépítése a kútból,
kút tisztítása, és a kút teljes felmérése (mélység, átmérők, stb.)
elmaradt geofizikai-, és egyéb mérések elvégzése jogszabályi előírások alapján,
geodéziai bemérés,
jogszabályban előírt vízvizsgálat(ok),
vízjogi engedélyes kút teljes fennmaradási-, és üzemeltetési dokumentációjának utólagos
elkészítése,
szakhatósági befizetések,
Vízföldtani napló elkészítése,
egyedi vizsgálat (vízbázis védelmi terület) esetén eljárási szolgáltatási díj: 100.000.- Ft.,
eljárási szolgáltatási díj az igényelt vízmennyiség után 72.000-234.000.- Ft.

Vízjogi engedélyes (ipari-, mezőgazdasági-, réteg-, és karsztvízre telepített valamint, nem
talajvízre telepített magán célú) kútnál nagyságrendileg 1.500.000 – 2.500.000.- Ft (+ Áfa)
költséget lehet/kell számolni!!! Minden esetben egyedi árajánlatot adunk!!!
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Minden FÚRT kút egyedileg kerül elbírálásra a Vízügyi Hatóságnál a beadott
dokumentumok alapján! Figyelembe veszik a terület-, és a kút adottságait, kút szerkezetét-,
kialakítását, felhasznált anyagok minőségét, a kút talpmélységét, stb.!
Amennyiben nem felel meg a kút a hatóság elvárásainak, az előírt jogszabályoknak,
szabványnak, abban az esetben kötelezhetik a tulajdonost a kút tisztítására, javítására,
és/vagy a kút eltömedékeltetésére!
ÁSOTT KÚT esetében a helyi Önkormányzat Jegyzője illetékes a fennmaradási engedély kiadására!
Amennyiben nem jegyzői hatáskör a kút engedélyezése, abban az esetben kötelezik a kút
tulajdonosát a vízjogi engedélyes kút dokumentációjának beadására, és/vagy a kút szabvány
szerinti eltömedékeltetésére, mely engedélyköteles tevékenység!
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskörök:
24. § (1)129 A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított
szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez.
(2)130 Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor
engedélyezhető, ha
a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított
közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár,
továbbá
b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet,
egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet,
valamint
c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért,
és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
(3)131 Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele
a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való
elhelyezése,
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b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
valamint
c) a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő
bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem
veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
(4)132 A jegyző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közműpótló létesítmény megvalósítását,
átalakítását, megszüntetését, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt létesítmény átalakítását,
megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy
káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási,
környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt
szükségessé teszi.
(5) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha
megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.
(6)133 Az (1) bekezdésben megjelölt feltételek hiányában az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és
használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges.
(7) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet.
(8) Az (1) bekezdésben érintett létesítmények hatósági engedély alapján történő megépítésével,
üzemeltetésével összefüggő esetleges kártalanításra a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó
létesítményekkel kapcsolatos kártalanítási rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(9)134 A Kormány az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt házi ivóvízigény kielégítésére irányuló
vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a
vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága
biztosított-e, az első fokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a másodfokú eljárásban a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(10)135 E § alkalmazásában házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként
nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez
szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.
http://www.tomikut.hu/2016/01/kutfurasi-kisokos
http://www.tomikut.hu/2016/10/engedely-nelkul-furt-kut-utolagos-fennmaradasi-engedelyenek-kiadasa

Amit még tudni illik:
Minden kút engedélyköteles a médiában olvasott / elhangzott információkkal ellentétben!
Fennmaradási engedély kiadásában nagy jogszabályi változás nem volt, csak a jogszabályok
kerültek pontosításra!
Fennmaradási engedély mindig is a Vízügyi Hatóság feladatköre volt!
Ami jogszabályi változás történt az, hogy a 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően (2018.12.20. ) illegálisan készült vízilétesítményeket (fúrt-, ásott
kutakat, stb.) hatósági bírság kiszabása nélkül lehet bejelenteni.
Tehát csak a hatósági bírság alól mentesülnek az ügyfelek, de a kút létesítésével, üzemeltetésével
kapcsolatos összes többi költség nagyságrendileg megmaradt!!!
Az illegálisan kialakított vízilétesítmények (kutak) összes a fennmaradási engedélyhez szükséges
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dokumentációját el kell készíteni az engedély kiadásához!!!
MSZ 22116:2002 szabvány szerint a kút szűrőjének (kútnak) a legkisebb belső átmérője 90 mm.
lehet!
Hatályos jogszabályok, szabvány szerint kutat csak arra alkalmas-, és minősített anyagokból lehet
megépíteni. (101/2007. KvVM. rendelet, MSZ 22116:2002)
1. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez
8. vízbázis
a) igénybe vett: olyan vízbázis, amelynek vízkészletét részben vagy teljes mértékben már igénybe veszik,
b) lekötött: olyan igénybe még nem vett, elvi vízjogi engedéllyel már lekötött lehetséges vízbázis, amelyről
már tudott, hogy a felszín alatti víz kitermelésére alkalmas víznyerő területet ki és milyen célra fogja igénybe
venni,
c) engedélyezett víztermelése: vízjogi engedély szerint kitermelt vagy lekötött vízmennyiség éves átlaga, havi
maximuma, vízhozamban kifejezve,

Ismerjük a fennmaradási engedély szakmai-, és jogi környezetét.
Eddig minden kút pozitív elbírálásban részesült az általunk elkészített dokumentumok alapján!!!

* tájékoztatásunk nem teljes, kérem tájékozódjon cégünk weblapján, telefonon cégünknél, és/vagy az illetékes
vízügyi hatóságnál is!!!

Jó szerencsét!
Tomikút Kft.
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Ezen megrendelőt a megrendeles@tomikut.hu e-mail címre küldje vissza! –
köszönettel!

M E G R E N D E L É S,

ÉS

MEGBÍZÁS

1. Kérelmező neve:
Kapcsolati telefonszám:
állandó lakhelye:
anyja neve:
születési helye, ideje:
VIZIG ügyintézéshez:
e-mail cím:
adóazonosító jel:
1.1

Kérelmező neve:
állandó lakhelye:
anyja neve:
születési helye, ideje:
VIZIG ügyintézéshez:
e-mail cím:
telefonszám:
adóazonosító jel:

3. A kút helye:
Irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma,

Megrendelem a Tomikút Kft. Weblapján elérhető „Tájékoztató, árajánlat”- ban szereplő összegért
az engedély nélkül létesített vízilétesítmény (fúrt-, ásott-, vert kút) fennmaradási / üzemeltetési
engedélyéhez szükséges kútvizsgálat
elvégzését a ……. ………………………………………………………………………………………….utca ….. házszám alatti
ingatlanon.
Egyben megbízom a Tomikút Kft.-t, hogy meghatalmazottként a fennmaradási /
üzemeltetési engedély ügyintézésében tejes jogkörben helyettem, és a nevemben
eljárjon.
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Mint haszonélvező ………………………………………….., születési hely:…………………………. születési
idő:……………………….., an: …………………, …………………………………..szám alatti lakos hozzájárulok a kút
fennmaradási engedélyének ügyintézéséhez.
A kútvizsgálat elvégzése előtt díjbekérő (Pro-forma) számla ellenében átutalom a Tomikút Kft.
bankszámlájára az árajánlatban szereplő összeg 50%-át, és erről e-mail értesítést küldök az
megrendeles@tomikut.hu címre. A banki átutalás a szerződési feltételek elfogadását, valamint a
munka megrendelését (ráutaló magatartásnak) minősül. A fennmaradó 50 %-ot pedig a
kútvizsgálat elvégzésekor készpénzben vagy átutalással rendezem-(Pro-forma) számla ellenében.
A kútvizsgálati anyagot csak a rendezett számla ellenében adjuk át a megrendelőnek, illetve
megbízás estén indítjuk el a hatósági ügyintézést. A számla rendezéséig a felmért adatok a
Tomikút Kft. tulajdonát képezik.
Tomikút Kft. a legkésőbb a kútvizsgálat után következő 15. napon a helyi önkormányzat jegyzője
felé továbbítja az elkészült kútvizsgálati anyagot.
Vízjogi engedélyes kút (ipari, mezőgazdasági, rétegvíz, stb.) esetében a dokumentumok
elkészítésének, és a VIZIG, ill. a Vízügyi Hatóság felé az eljárás megindításának határideje a
kútvizsgálat után maximum 45. nap.
Amennyiben a kút engedélyének ügyintézése a jegyzőnél indul, de átkerül a
Katasztrófavédelemhez abban az esetben vállalom-, és kifizetem a plusz költséget, mely
a Weblapon szereplő tájékoztatóban szerepel.
Mint a kút tulajdonosa nyilatkozom, hogy a kút az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően készült. (a kút 2018.12.20. előtt készült)

A kút fúrásának időpontja: …………………………..év………………..hónap / nem tudom mikor készült a kút
Mint megrendelő tudomásul vettem a tájékoztatóban leírtakat, és elfogadom a szerződési
feltételeket.
……………………………………….., 2020 ………………………………….

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………
Tomikút Kft.

……………………………………………………………………
Tanuk:
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Ezen megrendelőt a kútról-, valamint a kút környékéről
készült fényképpel együtt a megrendeles@tomikut.hu
e-mail címre küldje vissza! – köszönettel!
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