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ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
KÚT LÉTESÍTÉSÉHEZ 

 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló  

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

 

A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi 
létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő 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 tervezett kút helye 

irányítószám:  

település:  

közterület jellege:  

házszáma:  

helyrajzi száma:  

koordináták 

(földrajzi szélesség és 

hosszúság, vagy EOV): 

 

 

A tervezett kút típusa (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 
 fúrt kút  ásott kút  vert kút 

 

A vízhasználat célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 
 háztartási vízigény házi ivóvízigény  
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A tervezett fúrt kút műszaki adatai 

talpmélység (terepszint alatt, m):  

becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m):  

iránycső: anyaga:  átmérője (mm/mm):  rakathossz (m-m): 

csövezet: anyaga:  átmérője (mm/mm):  rakathossz (m-m): 

szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m): átmérője (mm/mm): 

kialakítása: típusa: 

a kút-felsőrész tervezett 

kialakítása, a kút lezárása 

(a megfelelőt kérjük 
aláhúzni): 

 

kútaknak 

 

kútház 

 

 

kútszekrény 

 

kútsapka 

 

 

A tervezett ásott kút műszaki adatai 

talpmélység (terepszint alatt, m):  

becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m):  

kútfalazat anyaga:  

kút átmérője (mm/mm):  

kút-felsőrész kialakítása:  

kút lezárása:  
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A tervezett vert kút műszaki adatai 

talpmélység (terepszint alatt, m):  

becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m):  

csövezet: anyaga:  átmérője (mm/mm):  rakathossz (m-m): 

szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m,): szűrő típusa: 

a kút-felsőrész tervezett 

kialakítása, a kút lezárása 

(a megfelelőt kérjük 
aláhúzni): 

 

kútaknak 

 

kútház 

 

 

kútszekrény 

 

kútsapka 

 

Amennyiben szennyvíz keletkezik, úgy a szennyvíz elhelyezés módjának leírása: 

 

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

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

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

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

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

Nyilatkozat a kivitelező és a tulajdonos (vagy a vagyonkezelő, kérelmező) részéről: 

− a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, 

vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra, 

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

vízimunkára, a vízilétesítmények megvalósítására, átépítésére és 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 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 létesítés következtében a felszín alatti víz szennyeződése nem fog bekövetkezni, 

− a kitermelt víz használata során esetlegesen keletkező szennyvíz a környezetet nem 

veszélyeztető módon kerül elhelyezésre.   

 

Gyula, ………………………………... 

 

………………………………………….. 

kivitelező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 


