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Üzemeltetési és/vagy Fennmaradási engedély iránti kérelem 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút vízjogi engedélyezéséhez 

 

(Figyelmeztetés: Csak teljes körűen és pontosan kitöltött kérelem esetén adható ki a 
fennmaradási engedély!) 

A kérelmező adatai: 
 Kérelmező neve: 
………………………………………………………………………………………
……. 
Állandó lakhelye: 
………………………………………………………………………………………
……. 
Anyja neve: 
………………………………………………………………………………………
…………….. 
Születési helye, ideje: 
……………………………………………………………………………………… 
A kút adatai: 
A kút helye: (irányítószám, település, közterület jellege, házszáma): 
………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
Helyrajzi száma: …………………………………… 
Koordináták (földrajzi vagy EOV):  

X: Y: Z: EOV koordináták 

X: Y: Z: GPS koordináták 
 

Terepszint: …………………………… mBf 
A tervezett kút típusa: fúrt kút / ásott kút   (aláhúzandó) 

A vízhasználat célja: háztartási vízigény / házi ivóvízigény   (aláhúzandó) 

 A kút műszaki adatai: 
Talpmélység (terepszint alatt, m): 
…………………………………………………………………….. 

Csak fúrt kút esetében: 
Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz: 
………………………………………………………… 
Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz: 
……………………………………………………….. 
Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………. 

A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében: kútakna, kútház, kútszekrény, 

kútsapka): 
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……………………………………………………………………………………

………………… 

Ásott kút esetében: 
Kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m): 
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………. 
Vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m): 
…………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………. 
A kút lezárása ásott kút esetében, fedlap, anyaga: 
……………………………………….. 

 
Vízkitermelés módja: kézi / gépi   (aláhúzandó) 
A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.:  ………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………. 
A kivitelező nyilatkozata: (fúrt kút esetében) 
A kút megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) 
előírt szakmai követelményeknek. 
A kútról közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

…………………………………………………………. 

kivitelező aláírása 

(Figyelem: Amennyiben a kivitelező már nem érhető el, a nyilatkozatot a kút megfelelőségét 

tanúsító, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember is aláírhatja!) 

A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy 
csapadékvíz nem kerülhet.  
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Kesztölc, ………………év……………………………hó………………..nap 
 

…………………………………………………………. 

kérelmező aláírása 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 fényképfelvételt a kútról és környezetéről 

 Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-

vizsgálat eredményét 
 a kivitelező/szakértő jogosultságát igazoló okirat másolatát 


