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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,   É S    M E G B Í Z Á S 

 

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  
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elvégzését a   ……. ………………………………………………………………………………………….utca ….. házszám alatti 

ingatlanon.  

Egyben megbízom a Tomikút Kft.-t, hogy meghatalmazottként a fennmaradási / 
üzemeltetési engedély ügyintézésében helyettem, és a nevemben teljes jogkörrel 
eljárjon.  

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!  

 

 

 

 

 

 

Borbély Tamás 

Tomikút Kft. 

http://www.tomikut.hu  

info@tomikut.hu                                        


