
Kérelem  
a 2018. január 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) 
BM rendelet 2. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények szerint 

(segédlet) 

 
Kérelmező 

Neve: _____________________________________________________________________________ 

Állandó lakcíme: ____________________________________________________________________ 

Anyja neve: ________________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________________ 

 

A kút helye 

Budapest, _____________________ (irányítószám) ________________________________(közter. neve) 
___________ (közter. jellege) ________ (házszám) ______________(helyrajzi szám) 

Koordináták:__________________ _____________________ (földrajzi szélesség és hosszúság vagy EOV) 

 

A vízhasználat célja (a megfelelő rész aláhúzandó) 

háztartási vízigény (öntözési céllal) 

háztartási ivóvízigény  

(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 akkreditált laboratóriumi eredményeit csatolni kell.) 

 

A kút műszaki adatai 

Talpmélység:______________ (terepszint alatt – m), nyugalmi vízszint: ______________ (terepszint alatt - m) 

A kút távolsága: utcafronttól: ______________ m, lakóépülettől: _____________ m, 

szikkasztótól: ____________________ m,  telek szélétől: ___________________ m. 

 

A kútból naponta maximum ______________ m3 vagy idényben ______________ -tól _______________ -ig 
maximum összesen _________________ m3 víz kerül kivételre. 

 

A kút üzemeltetése során_________________m3 szennyvíz keletkezik, elhelyezése: ____________________. 

 

Fúrt kút esetében: 

Iránycső anyaga:  _________________, átmérője: _________________, rakathossz: _________________ 

Csövezet anyaga: _________________, átmérője: _________________, rakathossz: _________________ 

Szűrőzött szakasz mélységköze: __________ (m-m), átmérője: ____________,típusa: _________________. 

Kút felsőrész kialakítása (akna, kútház, kútszekrény, kútsapka): _________________ 

 

 



 

Ásott kút esetében: 

Kútfalazat anyaga: _________________ átmérője: _____________ (mm/mm), helye __________ (m-m), 

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat). 

Kút lezárása (fedlap): _________________, anyaga: ___________________. 

 

Vert kút esetében: 

Csövezet anyaga: _________________, átmérője: ________________(mm), rakathossz:________________ 

Szűrőzött szakasz mélységköze: __________ (m-m), átmérője: ____________,típusa: _________________. 

Kút felsőrész kialakítása (akna, kútház, kútszekrény, kútsapka): _________________ 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek  

1. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről; 

2. Helyszínrajz a kút helyének megjelölésével; 

3. Fúrt kút esetén, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kút kivitelezését 
végző szakember kútfúrási jogosultságát igazoló okirat másolata; 

4. Amennyiben a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítmény, vízimunkával érintett ingatlan 
nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, vagy nem 1/1 arányban tulajdonos, a 
tulajdonos, illetve tulajdonostárs (ak) által aláírt, a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is 
megjelölő, a kút kialakításához/üzemeltetéséhez/fennmaradásához történő hozzájáruló 
nyilatkozat; 

5. Nyilatkozat, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy 
abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  
(Aláírja a tulajdonos(ok), fúrt kút esetén jogosultsággal rendelkező kivitelező is)  
 

 

 

Alulírott építtető/tulajdonos, kérem a fent megjelölt ingatlanon 2018. január 1. napja előtt létesített 
vízilétesítményre vonatkozóan a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatását. 

 

 

_________________ 

kérelmező 

 

 

 

Budapest, 2020._________________ 


