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KÉRELEM A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE 

TARTOZÓ KUTAK VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSE ÜGYÉBEN 

 

Alulírott………………………………………(Szem. Ig. száma:…………..…………..…………), 

………………….…………(település) ……..……………………….(közterület) ……………(szám) alatti 

lakos azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Hatósághoz, hogy a 27…. Cegléd, 

……………………………………………………út/utca/tér/dűlő/köz/szél*………….……..számú (27…. 

Cegléd, Belterület/Külterület/Zártkert*………………………helyrajzi számú) ingatlanon kút vízjogi 

létesítési engedélyezési eljárását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. 

§ alapján, kérelmemre – megindítani szíveskedjen. 

Alulírott……………………………………… büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 

a fentiekben megjelölt ingatlanon létesítendő kút a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdésének alábbi rendelkezése szerint fog 

létesülni: 

„24. § (1)  A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 

feltételeket együttesen teljesíti: 

aa) 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, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

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

szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény” 

 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági és Igazgatási Iroda 

2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. 

Telefon: +36 53 511 400 
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A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ KUTAK VÍZJOGI 

ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet 2. melléklet I. pontja - A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi 
létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma 

 

1.  Kérelmező neve:  ...............................................................................................................   

Állandó lakhelye:  ................................................................................................................   

Anyja neve:  .........................................................................................................................   

Születési helye, ideje:  .........................................................................................................   

2. A tervezett kút helye: 

Irányítószám:  ......................................................................................................................   

Település:  ............................................................................................................................   

Közterület jellege:  ...............................................................................................................   

Házszáma:  ...........................................................................................................................   

Helyrajzi száma:  .................................................................................................................   

Koordináták (földrajzi vagy EOV):  ....................................................................................   

Terepszint (mBf):  ................................................................................................................   

3.  A tervezett kút típusa: Fúrt kút vagy ásott kút. (Aláhúzással jelölendő*) 

4.  A vízhasználat célja: Háztartási vízigény, házi ivóvízigény. (Aláhúzással jelölendő*) 

5.  A tervezett kút műszaki adatai: .......................................................................................  

5.1.  Talpmélység (terepszint alatt, m): ......................................................................................   

Becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m):  ..................................................................   

5.2.  Csak fúrt kút esetében: 

5.2.1.  Iránycső anyaga:  ................................................................................................................   

Átmérője:  ............................................................................................................................   

Rakathossz:  .........................................................................................................................   
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5.2.2. Csövezet anyaga:  ................................................................................................................   

Átmérője:  ............................................................................................................................   

Rakathossz:  .........................................................................................................................   

5.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze:  ........................................................................................   

Átmérője:  ............................................................................................................................   

Kialakítása:  .........................................................................................................................   

Típusa:  ................................................................................................................................   

5.2.4. A kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): 

Kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka. (Aláhúzással jelölendő*) 

6.  A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja:  ..........................................   

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

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

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

7.  Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § 
(2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

Kútfúró neve:  ......................................................................................................................   

Jogosultságát igazoló dokumentum megnevezése:  .............................................................   

Dokumentum száma:  ..........................................................................................................   

8.  Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. 

 
Cegléd, 201….  ……………………….. 
        

………………………………………… 

Tulajdonos aláírása 

 

………………………………………… 

Kútfúró aláírása 


