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ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
KÚT MEGSZÜNTETÉSÉHEZ 

 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló  

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

 

A vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos, 

a vagyonkezelő vagy a vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és 

kötelezettségeket közvetlenül gyakorló köteles megszerezni. 

 

A kérelmező 

neve:  

állandó lakhelye:  

anyja neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

 

A kérelmező 

neve:  

állandó lakhelye:  

anyja neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

 

A kérelmező 

neve:  

állandó lakhelye:  

anyja neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

 

A korábban kiadott vízjogi létesítési engedély 

száma:  

kelte:  

kiállító hatóság:  

 

A kút helye 

irányítószám:  

település:  

közterület jellege:  

házszáma:  

helyrajzi száma:  

koordináták 

(földrajzi szélesség és 

hosszúság, vagy EOV): 
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A kút létesítésének időpontja: 

 

 

Fúrt kút esetén a megszüntetést végző kivitelező adatai: 

neve:  

állandó lakhelye:  

jogosultsága száma:  

 

A megszüntetés tervezett műszaki megoldásának bemutatása, leírása: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Fúrt kút esetén a kivitelezésre való jogosultságot igazolni kell a vonatkozó iratok 

benyújtásával. 

 

Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását is -, a települési önkormányzat 
jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével az végezheti, aki  

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan 

szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és 

vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, 

valamint 

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, 

kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet 

műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek 

biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet 

szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. 

 

Nyilatkozat kivitelező és / vagy a tulajdonos (vagyonkezelő, a vízilétesítmény 

üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló) részéről: 

− a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet szerinti követelmények maradéktalanul teljesülnek,  

− a tervezett megszüntetés megfelel a vonatkozó műszaki és biztonsági, vízgazdálkodási és 

vízvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeknek,  

− a vízilétesítmény elbontását, leszerelését, eltávolítását, eltömedékelését jogszabály vagy 

ingatlan-nyilvántartási feljegyzés nem tiltja,  

− a tervezett megszüntetési tevékenység nem veszélyezteti a csatlakozó vízilétesítmény 

vagy más építmény állapotát,  

− a kút megszüntetése nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket, 

megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények megvalósítására, átépítésére és 
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megszüntetésére, valamint üzemeltetésére és a vízhasználatok gyakorlására kiadott 

vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín 

alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak.  

− a megszüntetés következtében a felszín alatti víz szennyeződése nem fog bekövetkezni.  

 

Gyula, ………………………………... 

 

………………………………………….. 

kivitelező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 


