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KÉRELEM   
KÚT LÉTESÍTÉSÉHEZ, ÜZEMELTETÉSÉHEZ, FENNMARADÁSÁHOZ,  

MEGSZÜNTETÉSÉHEZ 
 

Alulírott kérelmező kérem az alábbiakban megjelölt telken meglévő, vagy létesítendő talajvíz kútra 
vonatkozó eljárás lefolytatását: 
 

1. A kérelmezett engedély típusa (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 
 

 fennmaradási (és üzemeltetési) engedély  létesítési engedély 
 
 üzemeltetési engedély megszüntetési engedély 
  

2. A kérelmező(k) 
 
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………….. 

születési családi és utóneve: …………………………………………………..…………..……… 

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

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

címe: …………………………………………………………………………………….……....... 

elérhetősége (pl. telefonszáma): ………………………………………………………………….. 

 
családi és utóneve: …………………………………………………………………...…………… 

születési családi és utóneve: …………………………………………………..……………..…… 

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

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

címe: …………………………………………………………………………………………....... 

elérhetősége (pl. telefonszáma): ………………………………………………………………….. 

 
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………….. 

születési családi és utóneve: …………………………………………………..…………..……… 

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

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

címe: …………………………………………………………………………………….……....... 

elérhetősége (pl. telefonszáma): ………………………………………………………………….. 

 
3. Az ügyfél meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője 

 
családi és utóneve: ………………………………………………………………………...……… 

születési családi és utóneve: …………………………………………………..…………..……… 

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

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

elérhetősége (pl. telefonszáma): ………………………………………………………………….. 

 
4. A kút helye, a telek címe: 

irányító szám: 5700, 5711 (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

Gyula, ……………………………………..(közterület neve) ……..…………………………….. 

közterület jellege (pl. utca, tér), …………………………….. (házszám)  

a telek helyrajzi száma: …………………………………………...………………………………. 

5. A vízigénybevétel mennyisége: …………………………………………….. m3/év 

6. A kút mélysége: ………………………….. m. 

7. A kút típusa (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 ásott fúrt vert 

8. A kút létesítésének időpontja (fennmaradási engedélyezés esetén): 

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

9. Az üzemeltetéshez felhasznált, felhasználandó víz (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

talajvíz 

parti szűrésű víz 

10. A kúttal érintett telken (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

épület áll 

épület építhető, építésre jogosító hatályos engedéllyel rendelkezek 

épület építhető, építésre jogosító egyszerű bejelentéssel rendelkezek 

Az építési engedély, egyszerű bejelentés iktatószáma: …………………………………………... 

11. A kút nem gazdasági célú, (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

házi ivóvízigényt elégít ki. 

háztartási igényt elégít ki, tehát …………………………………….....……………... 

………………………………………………………………………………………… 

12. Nyilatkozom, hogy a meglévő vagy tervezett kút közművet (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 
 érint. nem érint. 

13. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén: 

Nyilatkozom, hogy a kút üzemeltetője az alábbi személy, vagy alábbi személy lesz: 

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

Egyéb:  

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

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

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

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

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

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

 

Gyula, ………………………………... 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

………………………………………….. 

kérelmező aláírása

Benyújtandó melléklet: 
− amennyiben az ügyfél helyett képviselője, meghatalmazottja jár el, úgy a képviseleti jogosultságát 

igazolnia kell (pl. eredeti meghatalmazással) 
− engedélyezési dokumentáció (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmá-

ról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal) 
− létesítési és fennmaradási engedélyezés esetén: ha a tervezett, vagy engedély nélkül megvalósított 

kút közműveket érint, a közmű kezelője (üzemeltetője) – az engedélyezési dokumentációra alapo-
zott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását. [Az ügyfél a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) 
nyilatkozatát csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.]. 

− létesítési és fennmaradási engedélyezés esetén: ha az érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdo-
na, az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízilétesítmény megva-
lósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője – a tervezett 
vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket 
rögzítő – legalább 2 év időtartamra kiadott írásbeli hozzájárulását. [Az ügyfél a tulajdonosi jogok 
gyakorlásával összefüggő iratokat csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja 
be.]  

− üzemeltetési engedélyezés esetén: Ha az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető, a tulajdo-
nos vagy a vagyonkezelő személye nem azonos az üzemeltető személyével, a vízügyi hatóság az 
üzemeltetés jogcímét vizsgálja, ezért az üzemeltetés jogcímét igazolni kell az írásbeli hozzájáru-
lás benyújtásával.  [Az ügyfél a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő iratokat csak erede-
tiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.] 

− megszüntetési engedélyezés esetén: ha a megszüntetésre kerülő vízilétesítménnyel érintett ingatlan 
nem áll a kérelmező tulajdonában vagy vagyonkezelésében, az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon 
esetén vagyonkezelője írásbeli hozzájárulását, [Az ügyfél a tulajdonosi jogok gyakorlásával ösz-
szefüggő iratokat csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.] 

− létesítési és fennmaradási engedélyezés esetén, - ásott vagy vert kút kivételével, tehát csak fúrt 
kút esetén, - azt a dokumentumot, mely igazolja a kivitelezőnek a munka elvégzésére vonatko-
zó jogosultságát∗. Fúrt kút üzemeltetési engedélyezése esetén ezen igazolás abban az esetben 
nyújtandó be, ha a létesítési engedélyezéskor az nem történt meg.  

  
∗Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési ön-
kormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével az végezheti, aki   
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a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú 
középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivi-
telezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint 

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjaví-
tási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-
biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági köve-
telményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfele-
lőségi nyilatkozattal rendelkezik. 

 


