
A kérelem benyújtása illetékmentes. 

 

 

 

 

KÉRELEM 

JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ KÚT 

VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYE MEGADÁSÁHOZ  
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló  

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete alapján 

 
A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni, felsorolásoknál a megfelelő részt aláhúzni! 

 

 

1. Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve: _________________________________________________________________________ 

Állandó lakhelye: _________________________________________________________________________ 

Anyja neve: _____________________________________________________________________________ 

Születési helye és ideje: ____________________________________________________________________ 

 

2. A kút helyszíne: 

Irányítószám, település: ____________________________________________________________________ 

Közterület jellege: ________________________________________________________________________ 

Házszám: _______________________________________________________________________________ 

Helyrajzi szám: __________________________________________________________________________ 

Koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV): ________________________________________ 

 
3. Vízhasználat célja:    háztartási igény    /    házi ivóvízigény 

 
4. A kút műszaki adatai: 

Talpmélység (terepszint alatt, méterben): _____________________________________________________ 

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): _________________________________________________ 

 
4/A. Kizárólag fúrt kút esetében:  

Iránycső anyaga: _________________________________________________________________________ 

Átmérője: _______________________________________________________________________________ 

Rakathossz: _____________________________________________________________________________ 

Csövezet anyaga: _________________________________________________________________________ 

Átmérője: _______________________________________________________________________________ 

Rakathossz: _____________________________________________________________________________ 

Szűrőzött szakasz mélységköze: _____________________________________________________________ 

Átmérője: _______________________________________________________________________________ 

Típusa: _________________________________________________________________________________ 

 



4/B. Kizárólag ásott kút esetében: 

Kútfalazat anyaga: ________________________________________________________________________ 

Átmérője (mm/mm): ______________________________________________________________________ 

Csövezet rakathossza (m-m): ________________________________________________________________ 

Vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye): ________________________________________ 

A kút lezárására használt fedlap: _____________________________________________________________ 

A kút lezárására használt fedlap anyaga: ______________________________________________________ 

 

4/C. Kizárólag vert kút esetében: 

Csövezet anyaga: ________________________________________________________________________ 

Átmérője (mm): _________________________________________________________________________ 

Csövezet rakathossza (m-m): _______________________________________________________________ 

Szűrőzött szakasz mélységköze (m-m): _______________________________________________________ 

Szűrő típusa: ____________________________________________________________________________ 

 

4/D. Fúrt és vert kút esetében a kút felsőrész kialakítása: 

Akna: __________________________________________________________________________________ 

Kútház: ________________________________________________________________________________ 

Kútszekrény: ____________________________________________________________________________ 

Kútsapka: _______________________________________________________________________________ 

 

5. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége és elhelyezése: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok: 

1. 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 

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről 

3. Helyszínrajz a kút ingatlanon belüli elhelyezkedéséről 

4. Nyilatkozat arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy 

abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. (Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében 

a jogosultsággal rendelkező kivitelező is, fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező 

kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 

és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt 

szakember) 

 

Budapest, 20___ év ____________hó ______nap 

 

 

 

_________________________ 

kérelmező aláírása 
 

Az ügyintézők neve és elérhetősége a www.kobanya.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági 

Főosztály/Környezetvédelmi Osztály menüpont alatt található. 

http://www.kobanya.hu/

