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K É R E L E M 
 

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint 
 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  
kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély ezési eljáráshoz 

 
Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója 

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján 
1. Kérelmez ő: 

 Neve:  

 Állandó lakóhelye:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Telefonszáma:  

 
3. A kút helye: 

  Irányítószám:  Település:  

  Utca, házszám:  

  Helyrajzi szám:  

  Koordináták  
(földrajzi vagy EOV): X=  Y=  Z=  

  Terepszint (mBf)  

  

4. A vízhasználat célja: 

  1.) háztartási vízigény 2.) házi ivóvízigény 
  
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízmin őség-vizsgálat eredménye:  

  

  

  
6 A kút m űszaki adatai : 

6.1 Talpmélység 
(terepszint alatt):  (m) 

  Nyugalmi vízszint  
(terepszint alatt):  (m) 

    
6.2 Csak fúrt kút esetében: 

 6.2.1 Iránycső: átmérője  (mm/mm) 

   rakathossz  (m-m) 

   anyaga (PVC, acél)   
    

 6.2.2 Csövezet: átmérője  (mm/mm) 

   rakathossz  (m-m) 

   anyaga (PVC, acél)   
    

 6.2.3 Szűrőzött szakasz: átmérője  (mm/mm) 

   mélységköze  (m-m) 

   kialakítása, típusa   
    
 6.2.4 Csak ásott kút esetében: 

  Kútfalazat: anyaga   

   átmérője  (mm/mm) 
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   helye  (m-m) 

   vízbeáramlás helye  (m-m) 

   nyitott kúttalp, 
nyitott falazat helye 

 (m-m) 

  
6.3 A kút-fels őrész kialakítása: ( fúrt kút esetében) 
 a) akna b) kútház c) kútszekrény d) kútsapka 
  
6.4 A kút lezárása ásott kút esetében: 

 fedlap:  

 anyaga:  

  
6.5 A vízkitermelés módja: 

 a) kézi b) gépi 

  
6.6 A használat során keletkez ő szennyvíz el helyezése : 

  

  

  
  
6.7 Fényképfelvétel a kútról és környezetér ől mellékelve : 

 1.) igen 2.) nem 

  
6.8 Fúrt kút esetén a  101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés i gazolása : 
    

  Alulírott  (név),  (személyi igazolvány száma) 

  a  nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. 

  Érvényessége:  év,  hónap. 

 
6.9 Nyilatkozat: 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abban a felszínről szennyeződés vagy 

csapadékvíz nem kerülhet. 

Kelt:  ,  év  hó  nap 

      

     

     

     
 tulajdonos aláírása  fúrt kút esetén 

kivitelező cégszerű aláírása 
 

 
 
 
Mellékletek: 
 - tervdokumentáció 
 - tervezői jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány másolata 
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A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B. § 4) bekezdés alapján a 
létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell 

a) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelője (üzemeltetője) - az 

engedélyezési dokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő - hozzájárulásának meglétét, 

b) közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) 

bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén vagyonkezelője és a szolgalom alapítását kérő közötti 

- a korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó - megállapodás meglétét, megállapodás hiányában az 

annak sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az ingatlan tulajdonosa megkeresésének igazolását [Vgtv. 20. § (4) 

bekezdés], 

c) a dpont kivételével, ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, 

üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona - a közcélú vízilétesítmény 

elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, 

illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. 

§ (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 101. § (4) 

bekezdés] esetét kivéve - az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízilétesítmény 

megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény 

tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának 

meglétét, 

d) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, üzemeltetése vagy megszüntetése 

termőföldet érint vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy részeként valósul meg, azonban az 

ingatlan nem az engedélyes tulajdona - a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom 

alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai 

víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési 

célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve -, a létesítő (kérelmező) 

nyilatkozatának fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlan 

vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználattal, vízimunka 

elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy 

létrejövő megállapodással, 

e) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín 

alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság 

vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét, 

f) valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén - elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre 

irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, 

különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél - a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata 

meglétét. 


