
 

 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak 

vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelem 

 
(a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján) 
 

1. Kérelmező (tulajdonos): 

neve: …………………………………………………………………………. 

állandó lakhelye: ...……………………………………………………………………….. 

anyja neve: …………………………………………………………………………. 

születési helye: …………………………………………………………………………. 

születési ideje: …………………………………………………………………………. 

  

2. A vízjogi létesítési engedély adatai (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):  

engedély száma: …………………………………………………………………………. 

engedély kelte: …………………………………………………………………………. 

kiállító hatóság: …………………………………………………………………………. 

  

3. A kút helye: 

irányítószám …………………………………………………………………………. 

település: …………………………………………………………………………. 

közterület neve, 

jellege: …………………………………………………………………………. 

házszáma: …………………………………………………………………………. 

helyrajzi száma: …………………………………………………………………………. 

 

koordináták (földrajzi 

vagy EOV) ………………………………………………………………………..... 

terepszint (mBf): …………………………………………………………………………. 

 

3.1. Kút létesítés ideje:                                ...………………………………………………………………………. 

 

4. A vízhasználat célja : (a megfelelő aláhúzandó):  háztartási vízigény házi ivóvízigény 

  

Kitermelt vízhozam (m3/év):     ……………....   

Felszín alatti vízkivétel (a megfelelő aláhúzandó): talajvíz, parti szűrésű víz, rétegvíz, karsztvíz 

 

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye. (mellékletként) 



 

 

6. A kút műszaki adatai: 

 

6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben):          ………………….,  

 nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): …………………; 

6.2. csak fúrt kút esetében: 

6.2.1. iránycső anyaga: ……….……….……,  

          átmérője:             ………………..……,  

          rakathossz:          …………………….., 

6.2.2. csövezet anyaga: ……………..………,  

          átmérője:           ………..……………..,  

          rakathossz:        ……...……………….., 

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze: ……………..,  

          átmérője:           ………………..……………..,  

kialakítása:        ……………………………….,  

          típusa:               ……….………………………, 

6.2.4. csak ásott kút esetében: 

  kútfalazat anyaga: ………………….………...,  

  átmérője (mm/mm): ……………….…………,  

  helye (m-m): …………………………………; 

  vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m):      

 …………………….…………………………... 

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): (a megfelelő aláhúzandó): 

akna,  kútház, kútszekrény kútsapka 

 

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében (fedlap, anyaga): …………………………………………. 

6.5. A vízkitermelés módja (a megfelelő aláhúzandó):  kézi gépi. 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése: 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. (mellékletként) 

 

6.8. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (továbbiakban: kútr.) 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. (mellékletként) 

 

7. Nyilatkozat 

       A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a 

felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

Kelt:   

 

 …………………………….…….. ……………….…………….………….. 

 Kivitelező fúrt kút esetén kivitelező, 

                                                                                                  fennmaradási engedély kérelem  

                                                                                                  estében a 101/2007. (XII.23.) KvVM 

                                  rendelet 13. §-ban megjelölt szakember 

            ……………………………..…….. 

                             Kérelmező 

    
*Ismeretlen kivitelező esetén  a részletes dokumentáció készítőinek adatai, aláírása szükséges. 


