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Illeték 

5.000 Ft 

 

 

Talajvízkút vízjogi létesítési engedély 

iránti kérelem 

 
Az engedélyes neve: ………………………………………………………………………………… 
         

címe: ............................................................................................................... 

 

A létesítendő talajvízkút helye: 

  

………………település, ………………………………..út/utca………….szám…………….hrsz 

Tulajdonos neve:..........................................................................……………………..………..                                                                                                                                                                                                                                                                                  

címe:...........................................................................................…………………….................  

 

        

Szomszédos ingatlanok  tulajdonosának:  

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

       

címe:...........................................................................…………………………………...............  

       

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

       

címe:......................................................…………………………………....................................  

    

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

       

címe:......................................................…………………………………....................................  

  

Kút típusa (ásott, fúrt) ……………………………………… mélysége:……………………m  

 

Vízkivétel célja:.......................................................................................................................  

 

Vízkivétel  módja:……………………………………………………………………………..……. 

 

Szivattyú típusa:……………………… ……………..elhelyezése:…………………………….. 
 

Mértékadó kapacitása (l/perc, m
3
/nap): ..................................................................................  

 

Vízkivétel működtetése (szakaszos -időszak megjelölésével-; folyamatos):......................... 

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

Megvalósítás időtartama: ……………………………………………………………………..…… 

 

Létesítendő kút környezetében: 

 - 50 m-en belüli kutak száma: ……………………db 

 - legközelebbi kút távolsága:     ……………………..m 

- legközelebbi szennyvíztároló távolsága: .........................m 

- egyéb szennyező forrás (pl. trágyatároló, vegyszerraktár, ..) és távolsága: 

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

 

Dátum:……………………………………………… 

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

                                                                                                            kérelmező aláírása 
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Mellékletek: 
- 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

- ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és 

kötelezettségeket tartalmazó megállapodás 

- műszaki dokumentáció 3 példányban 

 

 

 

Engedély kérelem 1. sz. melléklete 

HELYSZÍNRAJZ 

M= 1 : 200-500  

 

FELTÜNTETENDŐ: 

a.) a kút helyi szerinti ingatlannal szomszédos ingatlanok határvonala, hrsz-a, az 

utca, közterület és a kút használatában érdekelt ingatlanok megjelölésével. 

b.) a kút helye szerinti ingatlan határvonalától számított 3 m-es távolságon belül 

fekvő épületek, építmények (felszíni, felszín alatti) alapjának körvonala, 

c.) az ingatlanon lévő illetve határvonalától számított 3 méter távolságon belül lévő 

ivóvíz- és szennyvízvezeték, 

d.) a tervezett kút helye (EOV koordináta) 

e.) az a.) pontban említett körzeten belül lévő kutak és szennyvízszikkasztó 

műtárgyak, 

f.) a méretarány, 

g.) a tájolás. 

 

 

Engedély kérelem 2. sz. melléklete 

MŰSZAKI - SZELVÉNY 

M= 1 : 50-500  

 

FELTÜNTETENDŐ: 

(Kútépítés előtt tervezett adatok, kútépítés után mért adatok) 

 

a.) terepszint 

b.) a kút csövezése, (falazás) talpmélysége, átmérője, anyaga 

c.) a vízbeáramlás, (szűrőzés) helye, 

d.) mélységadatok a terepszinthez viszonyítva: a kút nyugalmi, valamint az üzemi, 

és maximális vízkitermeléshez tartozó vízszintjel a mérés időpontjának 

megjelölésével, 

e.) a harántolt rétegsor, (rétegszelvény), 

f.) a vízkivételi berendezés elhelyezése, (kútfelsőrész kialakítása),  

g.) a méretarány 

 


