
KÉRELEM 

vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

 

Az engedélyt: 

 

A.) kút   létesítéséhez 

üzemeltetéséhez 

fennmaradásához 

megszüntetéséhez kérem. * 

 

Nyilatkozom az alábbiakról: 

 
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 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 

talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel. 

 

Épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények 

kielégítését szolgálja. 

 

Nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki. 
 

 

B.) olyan házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó 

vízilétesítmény létesítéséhez 

üzemeltetéséhez 

fennmaradásához 

megszüntetéséhez kérem, 

mely épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények 

kielégítését szolgálja. 

 

 

C.) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 

tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény  
létesítéséhez 

üzemeltetéséhez 

fennmaradásához 

megszüntetéséhez kérem. 

 

(a megfelelő szöveg rész mellék „ X”, illetve aláhúzandó) 

 

 

1. A létesítmény helye: 

9061 Vámosszabadi, ..............................................................................  hrsz.: ........................................  

EOV koordinátái:        X .................................,        Y .................................,        Z ................................. 

 

2. A tulajdonos neve:  .............................................................................................................................  

állandó lakóhelye: ....................................................................................................................................  

személyi ig. száma: ..................................................................................................................................  

 

 

 

 

 



*Az A.) pont aláhúzása esetén kitöltendő 3-7. pontig.:  

 

3. Kútadatok: 

 

talpmélység: 

nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m): 

fúrt átmérő:                                                 (m-m) 

                                                                    (m-m) 

(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:  

 

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

 

7. A kivitelező adatai és nyilatkozata (létesítéshez benyújtott kérelem esetén): 

 
Alulírott ............................................... (név), ................................ (személyi igazolvány száma) a 

................................. nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.** 

A fúráshoz használt berendezés ..................... számú, .............................., mint bányafelügyeleti 

hatóság által kiadott Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvánnyal vagy ..................... EK 

megfelelőséggel rendelkezik.** Érvényessége: ......... év, .................. hónap.  

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A kút létesítéséhez szükséges berendezések, eszközök és 

alapanyagok rendelkezésemre állnak.  

 

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

(dátum)        (kivitelező aláírása) 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási hivatala az engedélyezési eljárásban szakhatóságként szerepel, a jegyző az 

engedélyt csak a szakhatósági hozzájárulás birtokában adja ki. 

 

 

 

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

(dátum)        (kérelmező aláírása) 

 

 

**A dokumentumok hiteles másolatát csatolni szükséges. 


