
KÉRELEM 

talajvízkút létesítési engedélyezési eljáráshoz 

 

3.000,- Ft illetékbélyeg (személyesen vagy postai úton érkező kérelem) vagy elektronikus 

úton (elektronikus ügyintézés ügyfélkapuval) kezdeményezett eljárás illeték 

 

 

illetékbélyeg helye 

 
 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 

1. Kérelmező neve:  ____________________________________________________________  

Állandó lakhelye:  ____________________________________________________________  

Anyja neve:  ________________________________________________________________  

Születési helye, ideje:  ________________________________________________________  

Telefonszáma:  ______________________________________________________________  

 

2. A tervezett kút helye: 

Irányítószám: _______________ Település:  ______________________________________  

Közterület jellege:  ___________________________________________________________  

Házszáma:  _________________________________________________________________  

Helyrajzi száma:  ____________________________________________________________  

Koordináták (földrajzi vagy EOV):  ______________________________________________  

Terepszint (mBf):  ___________________________________________________________  

 

3. A tervezett kút típusa (megfelelőt kérjük aláhúzni):  

 a) fúrt kút b) ásott kút 

 

4. A vízhasználat célja (megfelelőt kérjük aláhúzni):  

 a) háztartási vízigény b) házi ivóvízigény. 

 

5. A tervezett kút műszaki adatai: 

 5.1. Talpmélység (terepszint alatt, méterben):  _____________________________________  

Becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben):  _________________________________  

 

 5.2. Csak fúrt kút esetében: 

 5.2.1. Iránycső  

anyaga:  _______________________________________________________________________  

átmérője (mm):  ________________________________________________________________  

rakathossz (m-m):  ______________________________________________________________  

 

 5.2.2. Csövezet  

anyaga:  _______________________________________________________________________  

átmérője (mm):  ________________________________________________________________  



rakathossz (m-m):  ______________________________________________________________  

 

 5.2.3. Szűrőzött szakasz 

mélységköze (m-m):  ____________________________________________________________  

átmérője (mm):  ________________________________________________________________  

kialakítása:  ____________________________________________________________________  

típusa:  _______________________________________________________________________  

 

 5.2.4. A kút-felsőrész tervezett kialakítása (megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 a) akna b) kútház c) kútszekrény d) kútsapka 

 

 5.3. Csak ásott kút esetében: 

kútfalazat anyaga  ________________________________________________________________  

átmérője (mm/mm):  ______________________________________________________________  

helye (m-m):  ____________________________________________________________________  

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m):  ___________________________  

 

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 (oklevél másolata mellékletben). 

 

8. Nyilatkozat: 

  

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági,   

vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. 

 

 ________________________ _____________________________ 

 tulajdonos* jogosultsággal rendelkező tervező/kivitelező 

 

_____________________, ______ év __________________ hó ____________ nap 

 

 

A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak tervezője az lehet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre 

följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik, vagy a kútr. 13. § (2) bekezdés a) 

pont szerinti feltételeknek eleget tesz.  

A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak kivitelezését az végezheti, aki a kútr. 13. § (2) bekezdés 

szerinti feltételeknek eleget tesz, azaz rendelkezik a megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép 

esetén a berendezés a kútr. 13. § (2) bekezdés b) pont szerinti igazolással, vagy megfelelőségi 

nyilatkozattal rendelkezik. 

*Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a kérelmező résztulajdonosnak mellékelni kell az 

ingatlan használati jogát igazoló dokumentumot (telekmegosztási vázrajz). 

 



Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 

3000 Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). 

Elektronikus ügyintézés esetén: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy 

készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája (számlaszám: 

11784009-15511001-03470000) javára kell teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 

kérelem tárgya; név; lakcím. 


