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Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 500 m3/év alatti 

vízigényt biztosító ásott/fúrt kutak vízjogi 

üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem 
           3.000.-Ft  
            illeték 

 1. A kérelmező :  

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

címe (állandó lakhelye): …………………………….…………………..………………  

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

születési helye, ideje: …………………………...……………………………………….  

2. A kút helye  

3556 Kisgyőr, …………………………..……………… utca ………… szám  

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

koordináták (földrajzi vagy EOV) (a megfelelőt húzza alá):  

X=……………….……………………..Y=……………………………………………  

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

3. A kút adatai 

kút létesítésének időpontja: ……………………………………..……………………… 

éves felhasznált vízmennyiség:  …………………………………………………..……. 

A kút távolsága: 

utcafronttól: ………..m,   lakóépülettől:………m,   szikkasztótól:………..m  

zárt szennyvíztárolótól: ………….m, árnyékszéktől: ……………. m, ……….hrsz.-ú telektől:  

…....m,  ……….hrsz.-ú telektől: …...m, ……….hrsz.-ú telektől: …...m 

4. A vízhasználat célja (a megfelelőt húzza alá)   • háztartási vízigény  • házi ivóvízigény 

5. A kút műszaki adatai  

5.1 talpmélység (terepszint alatt - méter): …………………………………………………  

nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter): ………………………………….……….  

5.2 csak fúrt kút esetében  

5.2.1. iránycső:  

anyaga: …….………..….…átmérője :…….…....(mm/mm)  rakathossz: ….……... (m) 
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5.2.2. csövezet:  

anyaga: …….…….….….…átmérője :…….…....(mm/mm)  rakathossz: ….……... (m) 

5.2.3. szűrőzött szakasz:  

mélységköze: …………………….......(m-m) átmérője: ……………..……...(mm/mm)   

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

5.2.4. a kút-felsőrész kialakítása (a megfelelőt húzza alá)  

• akna   • kútház  • kútszekrény  • kútsapka 

5.3. Csak ásott kút esetében:  

5.3.1. kútfalazat: 

anyaga: ……………….……, átmérője:……….. (mm/mm),  

5.3.2. vízbeáramlás helye (a megfelelőt húzza alá)  

          • nyitott kúttalp …………m             • nyitott falazat ………..m 

5.3.3. a kút lezárása, fedlap: ………………………… anyaga: ………………………………  

5.4. A vízkitermelés módja (a megfelelőt húzza alá)      • kézi  • gépi 

5.5. A használat során keletkező szennyvíz:  

mennyisége: …………………………. elhelyezése:…………………………………….  

5.6. Egyéb közlendő:………………………………………………………………………. 

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

5.7. Melléklet: fényképfelvétel a kútról és környezetéről: ………. db 

Nyilatkozat:  

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

abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

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

 

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

tulajdonos        kivitelező1 

                                                           
1 Fúrt kút esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. §-ában megjelölt szakember aláírása kötelező 
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MELLÉKLETEK: 

- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

- Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. (kútfúró oklevele, bizonyítványa) 

- Ivóvízcélú felhasználás esetén csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét 

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye 

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető 

nem az ingatlantulajdonos 

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint 

 

Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési, üzemeltetési/fennmaradási és megszüntetési jegyzői 

engedélyezési eljárásáról 

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a 

települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 

együttesen teljesíti: 

  a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 

igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag 

talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,  

 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 

 nem gazdasági célú vízigény. 

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás 

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra 

vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.  

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban 

az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb  

2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.  

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele 

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon 

való elhelyezése, 

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, 

- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak 

szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a 

vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. 

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- 

vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem 
elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. 


