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Téti Közös Önkormányzati Hivatal
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Az eljárás illeték- és díjmentes!

KÉRELEM
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

1.

Kérelmező neve:
állandó lakhelye:
anyja neve:
születési helye, ideje:
értesítési címe:
telefonszáma (nem kötelező):

2.

Kút létesítésének ideje:

3.

Kút helye -

IRSZ, település:
utca, házszám:
helyrajzi szám:

koordináták (földrajzi szélesség
és hosszúság, vagy EOV):
4.

Vízhasználat célja (a megfelelőt X-el jelölje):

háztartási vízigény, azaz:…………………………….
………………………………………………………..
házi ivóvízigény

5.

6.
6.1.

6.2.

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: (MELLÉKELNI!!!)
Kút műszaki adatai

------------------------------------------------------------------------

talpmélység
(terepszint alatt, m):
csak FÚRT kút esetében

becsült nyugalmi vízszint
(terepszint alatt, m):

--------------------------------------------------------------

6.2.1.

iránycső anyaga:
~ átmérője (mm):
~ rakathossz (m):

6.2.2.

csövezet anyaga:
~ átmérője (mm):
~ rakathossz (m):

6.2.3.

szűrőzött szakasz mélységköze (m-m):
~ átmérője (mm):
~ típusa:

6.2.4.

kút-felsőrész kialakítása (akna, kútház,
kútszekrény, kútsapka):

6.3.

csak ÁSOTT kút esetében

kútfalazat anyaga:
~ átmérője (mm/mm):
~ helye (m-m):

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott
falazat):
kút lezárása (fedlap, anyaga):
6.4.

csak VERT kút esetében

csövezet anyaga:
~ átmérője (mm):
~ rakathossza (m-m):

szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), szűrő
típusa:
kút-felsőrész kialakítása (akna, kútház,
kútszekrény, kútsapka):

6.5.

A kút használata során keletkező
szennyvíz mennyisége (m3/év):
~ elhelyezése:

6.6.

Fényképfelvétel a kútról és környezetéről (MELLÉKELNI!!!)

6.7.

Nyilatkozat:
A kút az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
- 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,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és
- magánszemélyek házi ivóvízigény vagy a háztartási vízigénye (nem gazdasági célú vízigény) kielégítését
szolgálja.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés
vagy csapadékvíz nem kerülhet.
Kelt:
……………………………
tulajdonos

……………………………
fúrt kút esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember1

Csatolandó dokumentumok:
1. Vízminőség-vizsgálat eredménye, ivóvízcélú felhasználás esetén (kérelem 5. pont)
2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről (kérelem 6.6. pont)
3. Szakember jogosultságának igazolása, fúrt kút esetén (kérelem 6.7. pont)
4. Tulajdonosi hozzájárulás(ok), amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, illetve több tulajdonos
esetén
1

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
(kútr.) 13. § -ban megjelölt szakember, aki:
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint
jogosultsággal rendelkezik
- 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.

A kút engedélyezésének feltételei:
 A kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető módon való
elhelyezése.
 A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése.
 A kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
---

FIGYELEMFELHÍVÁS!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023.
december 31-ig kérelmezi.

