
2. sz. melléklet 

A kérelem kötelező elemei 
 

1. Kitöltött formanyomtatvány; 

2. Harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat az érintett ingatlan(ok)ról (Takarnetes is 

elfogadható); 

3. Az érintett ingatlant és környezetét feltüntető térképmásolat a település és a helyrajzi számok 

feltüntetésével; 

4. Vízjogi, építési engedély másolata; 

5. Műszaki dokumentum két példányban 

A tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) átnézetes helyszínrajz, 

b) részletes helyszínrajz, 

c) a vízfolyás keresztezéséről készült keresztszelvény, feltűntetve a keresztezési magassági 

adatokat (abszolút), védőtávolságokat, 

d) párhuzamos vezetés esetén, keresztmetszeti rajz, 

e) mederkorrekció esetén keresztszelvény, hossz-szelvény, 

f) részletes műszaki leírás, számítási (méretezési) melléklettel. 

 

A tervek készítésénél figyelembe kell venni különösen az alábbi jogszabályok előírásait:  

 

1.) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 

2.) A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendelet. 

 

 

  



 

Formanyomtatvány vagyonkezelői hozzájárulás kéréséhez 

      

1  Kérelmező Megnevezése   

    Székhelyének címe   

   Képviselője   

           

2 
 

Jogosult/Engedélyes 
Megnevezése   

    Székhelyének címe, telefonszáma   

   Képviselője   

   Képviselő titulusa   

   
Adószáma (cég) vagy adóazonosító jele 

(magánszemély) 
  

   Cégjegyzékszám   

           

3 
 

Beruházás/Pályázat 
Megnevezése   

    Pályázati azonosító száma   

           

4  Tervező Vállalkozó megnevezése   

    Székhelyének címe   

   Tervező neve   

   Jogosultság száma   

           

5  Terv 
Megnevezése (engedélyezési, kiviteli 

stb.) 
  

    Száma   

   Kelte   

          

6  Érintett ingatlanok 

           

  Település Helyrajzi szám Tulajdonos 

Vagyonkezelői 

hozzájárulás 

kiadására 

jogosult 

Építéssel 

érintett 

terület 

(m2-ben) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           



9           

10           

Amennyiben 10-nél több ingatlan érintett, kérjük, hogy 

pótlapon jelezni szíveskedjen.  
   

      

8  Csatolandó mellékletek 

      

8.1 

Amennyiben a kérelmező és a hozzájárulás jogosultja (engedélyes) nem azonos, az 

ügyben való eljárásra kapott megbízását / meghatalmazását másolatban a vízügyi 

igazgatási szerv részére megküldeni szíveskedjék. 

            

8.2 Rendelkezésre álló előzmény dokumentumok, engedélyek másolatai  

            

A vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében kérjük az alábbiak 

csatolását: 

8.3 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (Takarnetes is lehetséges) 

8.4 
Az érintett vagyonkezelt ingatlant és környezetét feltüntető térképmásolat, helyrajzi 

számok feltüntetésével 

  

  

  

  

      

 

 


