
 

 
 

 

 

 

 

          Illetékmentes 

 

K É R E L E M 

Helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak megszüntetése iránti kérelem 

 

  

 

1. A kérelmező :  

neve:     …………………………………………………………… 

címe (állandó lakhelye):  …………………………………………………………… 

anyja neve:    ……………...……………………………………………. 

születési helye, ideje:   …………………………...………………………………. 

            Elérhetősége: (telefonszám, email cím)………………………………………………… 

2.         A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság : ………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

3.  A kút helye: 

irányítószám: ………….. település:  …………………………………………... 

közterület jellege (utcanév), házszáma:  …………………………………………... 

helyrajzi száma:    …………………………………………....  

koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV):  

 ……………………………………………  

  …………………………………………… 

Kút típusa: (a megfelelőt kérjük aláhúzni:) - ásott kút 

                                                               - fúrt kút 

 

3. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása: ……………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

4.   Fúrt kút esetében csatolni kell a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 

vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés igazolását. 

(A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése: Kút 

kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – a települési 



 

 
 

 

önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, 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, 

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.”) 

 

Kelt: ................................................................... . 

 

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

         tulajdonos /kérelmező 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak megszüntetésének vízjogi engedélyezéséről 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: kormányrendelet) 24. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének 

engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:  

 

- a kormányrendelet szerinti 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 részéről a házi ivóvízigény vagy a 

háztartási igények kielégítését szolgálja, és 

- nem gazdasági célú vízigény. 

 

A fentiektől eltérő vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság végzi. 

 

A vízilétesítmény megszüntetéséhez szükséges engedélyt a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy a 

vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló 

köteles megszerezni. 

 

 

A vízjogi engedélyezési eljárás: 

 

A vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak 

írásban terjeszthető elő. Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, 

valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel 

meg. Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek. 

 

A kérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. §-a értelmében: 

„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 

dokumentáció tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.” 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljárásához szükséges dokumentációhoz csatolni kell a felszín alatti vízkészletekbe történő 



 

 
 

 

beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM 

rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolást. 

 

2019. január 1-jétől mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása. 

A jelenlegi szabályok szerint amíg a vízilétesítmény létezik, addig az engedélyezési eljárást le 

kell folytatni, akkor is, ha a kutat nem használják. 

 

A kutakkal kapcsolatos információ és formanyomtatvány a www.hatvan.hu honlapon 

elérhető, további tájékoztatás pedig a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kérhető. 

 

 

 

http://www.hatvan.hu/

