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* Megfelelőt kérjük aláhúzni.  

 

KÉRELEM 

500 m3/év mennyiségig terjedő, házi vízigények kielégítésétszolgáló, kizárólag talajvíz felhasználá-

sú kút fennmaradásához, létesítéséhez, használatbavételéhez, megszüntetéséhez 

 

Alulírott ………………………………………………………..…………..…………………………, 

………………….……………… (település) ……………………….(utca) ……………(szám) alatti 

lakos kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy … ……………………………………… út/utca/tér* 

………….…….. számú (……………helyrajzi számú) ingatlanon a mellékelt dokumentáció alapján 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésa) pontja alapján kút fennmaradását/létesítését/használatbavételét/megszüntetését* engedé-

lyezni szíveskedjen! 

 

 

Kelt, …………………………………………. 

 

 

 ………………………………………….. 

 kérelmező 

Melléklet: 

Engedélyezési tervdokumentáció, amely tartalmazza: 

• a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. sz. melléklet I/B. adatlapját kitöltve, 

• helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt és az érintett területek helyrajzi számát 

és határoló vonalát 

• műszaki leírást 

• a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot. 
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* Megfelelőt kérjük aláhúzni.  

I/B.) A helyi önkormányzat jegyzőjének [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (v. 22.) Korm. Rendelet 24. §] engedélyéhez kötött kutak létesítéséhez szükséges terv tart-

alma 

 

1.  

 A kút helye:  

   megye 

   IRSZ, település 

   utca, házszám 

   Hrsz. 

  X=  Y=  Z=  EOV koordináta 

     

 

2. 

 Tulajdonos:    

  neve:    

  állandó lakóhelye:    

  személyi ig. száma:    

     

 

3.  

 Kútadatok: 

  talpmélység (m):  

  nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):  

   (m-m)  (m-m) 

  fúrt átmérő:  (m-m)  (m-m) 

  iránycső:  anyaga (PVC, acél)  átmérője (mm/mm)  rakathossz (m-m) 

  csövezet:  anyaga (PVC, acél)  átmérője (mm/mm)  rakathossz (m-m) 

  szűrőzött szakasz:  mélységköze (m-m)  átmérője (mm/mm)  kialakítása, típusa 

     

 

4.  

 Vízkiemelés:    

  módja:   kézi  gépi: 

 
 kitermelni tervezett hozam (m

3
/nap) 

 

  szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):  

   

 

5.  

Kútfejakna méretei 

(m):......................................................................................................................... ..................................................... 

   

 

6.  

Megjegyzés: .............................................................................................................................................................. 

  

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

Kelt:………………………………………… 

 

 

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

 kérelmező aláírása 
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* Megfelelőt kérjük aláhúzni.  

Nyilatkozat 

 

 

 

.........................................................................................................................(kérelmező neve), 

……………………………………………………………………………………...(kérelmező lak-

címe) sz. alatti lakos büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a 

…………………………..,………………………………....….utca…………sz.…….(hrsz) (kút 

létesítésének helye), ingatlanon létesített kút: 

 

− házi vízigény 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűré-

sű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz fel-

használásával működik, 

− a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető mó-

don kerül elhelyezésre,  

− a kút nem ivóvízigény kielégítését szolgálja, 

vagy 

a kút a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés b) pontja szerintiivóvízigény kielégíté-

sét szolgálja, és a közegészségügyi követelmények kérelmemben foglalt adatok alapján érvénye-

sülnek.* 

   

 

 

………………………………………… 

aláírás 

 

Kelt, ………..……………………….. 


