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Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyéhez 

 

illetékbélyeg helye 

3.000 Ft 

 

 

Kérelmező 

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

lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………………………………………………………………….... 

születési helye, ideje: ………………………………….………………………………………... 

 

A kút helye  

……………………………….…település….……….……………...….utca/út………….szám 

……….…….hrsz. 

EOV koordináta:  X=……….………Y=………………….……….Z=……………………. 

Terepszint: ……………………….. mBf  

 

A kút adatai  

A kút létesítésének dátuma:……….............................................................................................. 

Típusa: fúrt / ásott (a megfelelő rész aláhúzandó)   

Felhasználás jellege: háztartási vízigény / házi ivóvízigény / egyéb:…………….. (a megfelelő 

rész aláhúzandó) 

 

Ivóvízcélú felhasználás esetén  a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-

vizsgálat eredménye:…………………………………………………………………………… 
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Éves felhasznált vízmennyiség: ……………………………………………………..………….  

Védőterület közelsége, érintettsége: ……………………………………………………………. 

Felhasznált víz jellege: talajvíz / parti szűrésű víz / egyéb:………………… (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

 

A kút műszaki adatai  

A kút talpmélysége: …………. m, nyugalmi vízszint: ……………. m  

 

 

Fúrt kút esetében:  

 

Iránycső anyaga: ……………………….., átmérője: …………………, rakathossz: ………….  

Csövezet anyaga: ……………………….., átmérője: …………………, rakathossz: …………  

Szűrőzött szakasz mélységköze:………(m-m), átmérője:………., kialakítása:………………, 

típusa:……….….  

Kút felsőrész kialakítása: akna / kútház / kútszekrény / kútsapka (a megfelelő rész 

aláhúzandó)  

A kút üzemeltetése során:…………. m3 szennyvíz keletkezik, melynek elhelyezése: 

……………………………………………..történik. 

A kútról és környezetéről:……………..db fényképfelvétel mellékelve (kötelező) 

 

A 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása: 

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

a ……………………………………………………………nyilvántartási számú jogosultsággal 

rendelkezem, melynek érvényessége: ………………………………(a jogosultságot igazoló 

dokumentum mellékletben csatolandó) 
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Ásott kút esetében: 

 

Kútfalazat anyaga: …………………, átmérője: ………… (mm/mm), helye:…………. (m-m), 

vízbeáramlás helye: nyitott kúttalp / nyitott falazat (a megfelelő rész aláhúzandó) 

helye: ……….. (m-m)  

Kút lezárása (fedlap): …………………….., anyaga: ……………………… 

A víz kitermelése módja: kézi / gépi (a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

 

………………………………………..  

kérelmező  

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került 

kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

 

 

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

        Tulajdonos     Kivitelező (fúrt kút esetén) 

 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok engedélyezési eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

 

Kővágóörs, 20... ……………………………….... 

 

 

  …………………………………………….. 

           kérelmező aláírása 
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