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Kérelem 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljáráshoz 

 

 

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

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

Telefonszáma:  ...............................................................................................................................  

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

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

 

2. A vízjogi létesítési engedély száma:  ............................................................................................ , 

kelte vagy a kút kialakításának időpontja:  ................................................................................... , 

kiállító hatóság(fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):  ................................  

 

 

3. A kút helye: irányítószám: ………, település:  ..............................................................................  

közterület jellege: ………….., közterület neve:  .......................................................................... , 

házszáma: ………, helyrajzi száma: ……………....................... ................................................. , 

koordináták (földrajzi vagy EOV):  .............................................................................................. , 

 

4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. 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 (másolatban kérjük csatolni). 
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6. Nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy kerül megszüntetésre, 

hogy abból szennyeződés a felszín alatti vizekbe nem kerülhet. 

 

 

 

 

Tulajdonos aláírása: ………………………… Fúrt kút esetében a 

jogosultsággal ren-

delkező szakember 

aláírása és pecsétje: 

………………………… 

 

 

Kelt: ..................................., ................ (év) .................................. (hónap) ............. (nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 
1. pont szerint amennyiben nem a kérelmező az adott ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonossal kötött ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat 

és kötelezettségeket rögzítő megállapodást is be kell nyújtani, vagy több tulajdonos esetén a tulajdonostársak által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot 

eredetiben. 
3. pont szerint a kút helyének bemutatása térkép vagy helyszínrajz mellékleten 

4. pont szerinti kút megszüntetéséről rajz metszetben 

5. pont szerinti 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésében megjelölt szakképesítés igazolása 
 

 

 
A Kérelem a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet alapján 

készült. Az eljárás mentes az illeték és díjfizetési kötelezettség alól a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján. 
 


