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KÉRELEM 
vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozat megadásához 

FELSZÍN ALATTI (KUTAS) VÍZKIVÉTEL esetén 

 

Alulírott, ....................................................................................  (név), azzal a kéréssel fordulok a 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz, hogy a vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot számomra 

megadják. 

1. Kíván-e a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő létesítményen építési 

munkával járó beavatkozást végrehajtani? (x-szel jelölendő): 

□Igen*  □Nem 

*A kérelem kizárólag az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával fogadható el! 

2. Vízkivétel célja (x-szel jelölendő): 

□Öntözőtelep □Ivóvíz □Gazdasági □Egyéb:……………………………….. 

3. Engedély típusa (x-szel jelölendő):  

□Elvi □Létesítési □Üzemeltetési □Fennmaradási 

4. Kérelmező adatai: 

Név:  ..................................................................................................................................................  

Cég ügyvezetője: ...............................................................................................................................  

Cím:  ..................................................................................................................................................  

Telefonszám: .........................................................  E-mail:  .............................................................  

5. A létesítmény adatai: 

Helye (település):  .............................................................................................................................  

Helyrajzi szám:  .................................................................................................................................  

Bruttó terület (ha):  ............................................  Nettó terület (ha):  .................................................  

Használati jog (x-szel jelölendő):   □Tulajdonos   □Bérlő  

Terület művelési ága: ........................................................................................................................  

Meglévő vízjogi engedély típusa (x-szel jelölendő):  

 □Elvi □Létesítési □Üzemeltetési □Fennmaradási 

Vízikönyvi szám: ...............................................................................................................................  

6. A felszín alatti vízellátást biztosító létesítmény adatai: 

Kataszteri száma (meglévő esetén): ..................................................................................................  

Talpmélység: .....................................................................................................................................  

Kút EOV vagy GPS koordinátái: X:  ............................................ Y:  ..............................................  
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Kúttal szemben támasztott vízigény (l/perc): ................................................................................... 

7. A vízkivétel berendezésének műszaki adatai: 

 

Szivattyú teljesítménye (l/sec, m
3
/h):  .................................. Emelőmagassága (m):  ........................  

 

Öntözés esetén az alkalmazandó öntözőberendezés: ........................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Mennyisége (db):  ...........................  Teljesítménye (l/sec, m
3
/h):  ....................................................  

8. Vízfelhasználásra vonatkozó adatok:  

Öntözés (április 15. - szeptember 30.) 

Tervezett öntözések száma: .....................  Egyszeri öntözési víznorma (mm):  ...............................  

Éves öntözési víznorma (mm): ..........................................................................................................  

Igényelt éves vízmennyiség (m
3
/év): ................................................................................................  

Szükséges 24 órás folyamatos vízsugár (l/sec):  ...............................................................................  

 

Halastó/Horgásztó: 

□ nyári (március 1. – november 30.)  □ téli (október 1. – március 31.) 

  Feltöltés Vízpótlás 

Időszak     

Igényelt éves vízmennyiség (m
3
/év)     

Szükséges 24 órás folyamatos vízsugár 

(l/sec) 
    

 

Egyéb:  

Igényelt éves vízmennyiség (m
3
/év): ................................................................................................  

9. A vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozat kézbesítésének módja (x-szel jelölendő): 

□ Személyes átvétel (TIVIZIG központ, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.)  

□ Postai úton (a megadott címre) 

 

Kelt.: .................................................................  

 

  ........................................................  

  kérelmező aláírása 


