
 

Tájékoztató 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 

feltételeket együttesen teljesíti:  

aa)  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 

lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a 

háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 

feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

 

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.  

 

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra 

vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.  

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy 

engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát 

erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. hatálybalépését megelőzően felszín alatti 

vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 

2023. december 31-ig előterjeszti. 

 

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:  
 

 A vízjogi létesítési/üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta 

szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány  

 Helyszínrajz  

 Fúrt kút esetében 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, okiratok másolata 

 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 

 Fotódokumentáció a  kútról és környezetéről (min.2 db) 

 Adatlap (ásott vagy fúrt kút)  

 



KÉRELEM 

a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerint 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó (ásott, vagy fúrt) kutak 

létesítési/fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz 

 

Tulajdonos/ Kérelmező: 

Neve: ………………………………………………………………………………………… ..............  

Lakcíme: ………………………………………………………………………………….. ..................  

Anyja neve: …………………………………………………………………………………..….….... 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………….… 

Tel.szám:………………………………………………………………………………….. ...................  

 

 

Kút helyadatai: 

Irányítószám:……………   Település: ………………………………………………….……. 

Közterület neve:…………………………………………………… Házszám:……….….…… 

Helyrajzi szám:………………………………………………………………………………… 

EOV koordináták:  X……………………….   Y:……………………… Z:………….………. 

 

Kút létesítésének időpontja:………………………………………………………………. 

Kút típusa (megfelelő aláhúzandó):           ásott kút             fúrt kút 

Vízhasználat célja (megfelelő aláhúzandó):    háztartási vízigény         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:  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Kút műszaki adatai: 

Talpmélység (terepszint alatt méterben)  

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt 

méterben) 
 

Vízkitermelés módja (megfelelő 

aláhúzandó)     
kézi              gépi  



Csak fúrt kút esetében 

iránycső anyaga, átmérője:  

rakathossz:  

csövezet anya, átmérője:  

rakathossz:  

Szűrőzött szakasz mélységköze:  

Szűrőzött szakasz átmérője:  

Szűrőzött szakasz kialakítása, típusa:  

Kút-felsőrész kialakítása (megfelelő 

aláhúzandó: 
kútakna     kútház    kútszekrény   kútsapka 

Csak ásott kút esetében 

kútfalazat anyaga:   

kútfalazat átmérője:  

kútfalazat helye (m-m):  

vízbeáramlás helye: nyitott kúttalp, nyitott 

falazat  helye (m-m) :  
 

kút lezárása fedlap, anyag:  

 

Használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elvezetése, elhelyezési módja:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés 

igazolása: 

 

Alulírott…………………………………..(név)………………………………(szem.ig.szám) a 

……………………………………………. nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel 

rendelkezem.  

 

 



Nyilatkozat 

 

Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy  

 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek;  

 a vízhasználat nem gazdasági célú, termőföldet nem érint akár a vízkivétel, akár a 

felhasználás során;  

 a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem 

veszélyezteti; 

 a kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan 

jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna. 

 a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. 

 

        

………………….(település),  ……………….(év) ………………..(hó)…………..(nap) 

 

 Tulajdonos/Kérelmező             Vízügyi szakember 

név:…………………….……..  név:……………………………… 

aláírás:…………………………  aláírás:…………………………….. 

   eng.száma………………………….

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ásott kút 

 

 

 

Név: 

 

 Cím:  

Cím,Hrsz.:  
 

 Tel.:   

Kútásás 

időpontja: 

 Kútásó 

neve*: 
 

  

 

Tulajdonos aláírása Kútásó aláírása* 
*amennyiben ismert 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fúrt kút 

 

 

 

Név: 

 

 Cím:  

Cím,Hrsz.:  

 

 Tel.:   

Kútfúrás 

időpontja*: 

 Kútfúró 

neve*: 
 

  

 

Tulajdonos aláírása Kútfúró aláírása 

 


