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Illetékbélyeg
3000 Ft

Kérelem
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 500 m3/év vízigénybevétel alatti parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával vagy talajvízkészlet felhasználásával üzemelő kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
1. Kérelmező neve: ...........................................................................................................................
Állandó lakhelye: ..........................................................................................................................
Telefonszáma: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................................
2. A vízjogi létesítési engedély száma: ............................................................................................ ,
kelte vagy a kút kialakításának időpontja: ................................................................................... ,
kiállító hatóság: .............................................................................................................................
3. A kút helye: irányítószám: ……, település: …………………………….....................................,
közterület jellege: ………….., közterület neve: .......................................................................... ,
házszáma: ………, helyrajzi száma: ……………....................... ................................................. ,
koordináták (földrajzi vagy EOV): .............................................................................................. ,
terepszint (mBf): ............................................................................................................................
4. A kút típusa (a megfelelőt kérjük x-el jelölni):

Fúrt kút

Ásott kút

5. A vízhasználat célja (a megfelelőt kérjük x-el jelölni): Háztartási vízigény
Házi ivóvízigény
Locsolási célú vízhasználat
Gazdasági célú vízigény
6. A tervezett vízfelhasználás mértéke (m3/év): .....................
7. 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 (másolatban kérjük csatolni).
8. A kút műszaki adatai:
8.1. Talpmélység (terepszint alatt, m): ............................. ,
nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m): ....................
8.2. Csak fúrt kút esetében:
8.2.1. Iránycső anyaga: …………………, átmérője: …………, rakathossz: .......................
8.2.2. Csövezet anyaga: ……………......., átmérője: …………, rakathossz: .......................
8.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze: ………………………., átmérője: ...........................
kialakítása: …………………………..., típusa: ..........................................................
8.2.4. A kút-felsőrész kialakítása metszetben: akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
8.2.5. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.)
13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (másolatban kérjük csatolni).
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8.3. Csak ásott kút esetében:
8.3.1. Kútfalazat anyaga: ……………………, átmérője (mm/mm): .................................... ,
helye (m-m): .................................................................................................................
8.3.2. Vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat),
helye (m-m): .................................................................................................................
8.3.3. A kút lezárása: fedlap, anyaga: ....................................................................................
8.3.4. Jól megvilágítottan, a talpmélységet mutató fényképfelvétel a kútról és környezetéről (másolatban kérjük csatolni).
8.4. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
8.5. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége (m3/év): ............................................... ,
elhelyezése: ............................................................
9. Nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra,
hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Tulajdonos aláírása:

…………………………

Fúrt kút esetében a
…………………………
jogosultsággal rendelkező kivitelező
(fennmaradási engedély kérelem esetében
a 8.2.5. pontban megjelölt szakember)
aláírása és pecsétje:

Kelt: ..................................., ................ (év) .................................. (hónap) ............. (nap)

Mellékletek:
1. pont szerint amennyiben nem a kérelmező az adott ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonossal kötött ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat
és kötelezettségeket rögzítő megállapodást is be kell nyújtani, vagy több tulajdonos esetén a tulajdonostársak által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot
eredetiben.
2. pont szerinti vízjogi létesítési engedély másolata
3. pont szerint a kút helyének bemutatása térkép vagy helyszínrajz mellékleten
7. pont szerinti ivóvíz célú felhasználás esetén a vízminőség vizsgálat eredményének másolata
8.2.4. pont szerinti kút metszetrajz fúrt kút esetén
8.2.5. pont szerinti 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésében megjelölt szakképesítés igazolása
8.3.4. pont szerinti fényképfelvételek az ásott kútról
A Kérelem a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet alapján
készült. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése alapján került az illeték mértéke megállapításra.
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