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Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó ásott kutak
vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelem
1.

2.

A kérelmező :
neve:
címe (állandó lakhelye):
anyja neve:
születési helye, ideje:

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

A kút helye:

X=

Y=

3.

Ingatlan tulajdonosa:
neve
állandó lakhelye
szem.ig. száma

4.

Vízhasználat célja: (x-el jelölje)
háztartási vízigény
házi ivóvízigény *

5.

Az ásott kút műszaki adatai:

Z=

megye
Irsz., település
utca, házszám
hrsz.
EOV koordináták

talpmélység (terepszint alatt - m)
nyugalmi vízszint (terepszinttől alatt - m)
anyaga
kútfalazat
átmérője (mm/mm)
helye (m-m)
vízbeáramlás helye nyitott kúttalp
(x-el jelölje)
nyitott falazat
kút lezárása
fedlap
anyaga
Vízkitermelés módja (kézi/gépi)
Használat során
mennyisége
keletkező szennyvíz elhelyezése
6.

Fényképfelvétel a kútról és környezetéről mellékelve: ……… db fotó

7.

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

Alulírott…………………………..(név)…………………………(személyi igazolvány száma)
a………………………………………………………….nyilvántartási számú vízkútfúró
végzettséggel rendelkezem.
Érvényessége:……………………………..év…………..hónap.
.................................................
aláírás
Nyilatkozat: Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
 A kérelemben a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra,
hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
 A vízhasználat termőföldet nem érint akár vízkivétel, akár felhasználás során
 A kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan
jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna.
 A kérelemben szereplő kút megfelel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. a) pontja szerinti kútnak:
o 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,
o 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
o nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
............................................
tulajdonos

............................................
vízkútfúró kivitelező

............................................
vízkútfúró szakember

neve:

neve:

jog.. száma:

jog.. száma:

Kelt: ........................2018………..

............................................
kérelmező

Kérelemhez mellékelni kell:
 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 vízminőségvizsgálat eredményét igazoló dokumentum
 Helyszínrajz
 Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

