
Kérelem és műszaki dokumentáció 2018. január 1. előtt létesített kutak 

fennmaradási engedélyezéséhez 
 

( A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól ) 

 

Kérelmező 
neve: ......................................................................................   .................................  
állandó lakcíme: .......................................................................................................  
anyja neve:..................  .......................................................  .    .....  ...........  ..  ......  ......  
születési helye, ideje:  ..............................................................................................  
telefonszáma: …………………………………………………………………….. 
 
Amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező  
A tulajdonos  
neve: ......................................................................................   .................................  
állandó lakcíme: .......................................................................................................  
anyja neve:..................  ....................................................... ………………………. 
születési helye, ideje:  ..............................................................................................  
 
A kút helye: 

 
………………... (irányítószám, település), …………………………..….. (közterület 
neve), ………….. (közterület jellege), ……… (házszám), ………….(helyrajzi szám),  
földrajzi, vagy EOV koordináták: .……………………………………………………, 
terepszint: ………………. (mBf) 
 
  

A vízhasználat célja: 
 
(háztartási vízigény vagy házi 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 
eredménye. 
 …………………………………. 
 
Éves felhasznált vízmennyiség:  ...............................................  
 
Védőterület közelsége, érintettsége:  ...............................................  
 
Felhasznált vízjellege (talajvíz, parti szűrésű víz, más): ......................................... ...
  
 
A kút műszaki adatai 
talpmélység (terepszint alatt, méterben):   ………………………………..  
nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): ………………………………... 



 
csak fúrt kút esetében: 
- iránycső anyaga, átmérője, rakathossz: ……………………………. 
- csövezet anyaga, átmérője, rakathossz: …………………………… 
- szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa: ……………………….. 
 …………………………………………………………………………………..……… 
 
csak ásott kút esetében: 
-  kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm): ……………………………………………… 
-  helye (m-m): …………………………………………………………………………. 
-  vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m): …………………… 
 ………………..……………………………………………………………..………….. 
 
- A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében):  
akna, kútház, kútszekrény, kútsapka, ………………………………………….……….. 
- A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga  
…………………………………………………………………………………………... 
- A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi: ………………….…………………………… 
- A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése: 
……………………………………………………………………………………….….. 
  

Kötelezően csatolandó mellékletek:  

1. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről 
2. Méretarányos helyszínrajz 
3. 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 

  

Alulírott kérelmező / tulajdonos kérem a fent megjelölt ingatlanon 2018. január 1. 
napja előtt létesített vízilétesítményre vonatkozóan a fennmaradási engedélyezési 
eljárás lefolytatását. 
 
 
Alulírottak nyilatkozzuk, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy 
került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem 
kerülhet. 
 

Sárisáp,………………………….……….. 
 
 
 ……………………………  ………………………………. 

Tulajdonos/Kérelmező                 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet  
13. §-a szerinti  jogosultsággal rendelkező 

        kivitelező / tervező 


