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ENGEDÉLYKÉRELEM  
talajvízkút létesítéséhez, átalakításához, fennmaradásához, üzemeltetéséhez  

A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján 
 
1. Kérelmező  

1.1 neve: ......................................................................................................................  

1.2 állandó lakhelye: ...................................................................................................  

1.3 anyja neve: ............................................................................................................  

1.4 születési helye, ideje: ............................................................................................ 

 

2. A kút helye  

2.1 címe: .......................ir.sz., .........................................................................helység 

................................................... utca ........... házszám............ em.................ajtó  

2.2 helyrajzi száma: ...................................................................................................  

2.3 koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf). 

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

2.4 ingatlan használatának jogcíme (aláhúzandó):  

a) saját tulajdon; b) közös tulajdon; c) bérlemény; d) haszonélvezet; e) egyéb: 

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

2.5. kút létesítésének időpontja: ................................................................................ 

 

3. A vízhasználat célja (megfelelő aláhúzandó)  

háztartási vízigény (pl. locsolás)  házi ivóvízigény  

 

4. 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 vízminőség-vizsgálat eredménye (másolat 
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mellékletként csatolható): 

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

 

5. A kút műszaki adatai 

5.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben): ......................................................  

nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben): ..................................................... 

5.2. csak fúrt kút esetében:  

5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz: ......................................................  

5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz: ...................................................... 

5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa:  

mélységköz: .......................................... átmérő: ....................................................  

kialakítás: ............................................... típus: ...................................................... 

5.2.4. csak ásott kút esetében:  

kútfalazat anyaga: ....................................................................................................  

átmérője (mm/mm): .................................................................................................  

helye (m-m): ............................................................................................................... 

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m). 

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

5.3. A kút-felsőrész kialakítása - fúrt kút esetében (megfelelő aláhúzandó)  

akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.  

 

5.4. A kút lezárása ásott kút esetében: 

fedlap, anyaga: .........................................................................................................  

5.5. A vízkitermelés módja (megfelelő aláhúzandó):  

kézi, gépi  

 

5.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

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

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

........................................................................................................................................  
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Csatolandó mellékletek:  

 

5.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről  

 

5.8. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás             

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (továbbiakban: kútr.)          

13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.  

 

 

Tokodaltáró, 2018. ……….hó …….nap  

 

 

 

 

…………………………………………  

kérelmező  

 

5.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező 

is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember)  

 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a 

felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………..  

tulajdonos szakember  

 
  

3 
 



101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és 
a vízkútfúrás szakmai követelményeiről  
 
1. § A rendelet hatálya a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával, 

továbbá megfigyelésével kapcsolatos vízilétesítményekre (így pl. kutakra, foglalt 
forrásokra, hévízművekre), valamint vízimunkákra, különösen azok tervezésére, 
kivitelezésére, üzemeltetésére és megszüntetésére, továbbá a tervezőt, kivitelezőt, az 
építtetőt és a műszaki ellenőrt a tárgyi tevékenységgel összefüggésben érintő jogokra és 
kötelezettségekre terjed ki. 

 
13. § * (1) * Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait 
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.  
 
(2) * Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az 

végezheti, aki  
 
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan 

szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi 
képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 
elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és 
kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított 
kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint  
 

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