Kitöltési útmutató
A „KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljáráshoz” című űrlaphoz

Minden kút vízjogi létesítési engedélyköteles. Így a korábban engedély nélkül, tehát 2018.
december 21. előtt létesített kutakra az ingatlan tulajdonosának vízjogi fennmaradási
engedélyt kell beszereznie. Azon tulajdonos, aki 2018. december 21. után létesít kutat az
ingatlanán először létesítési, majd a kút megfúratása után üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
A házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló 500 m3/év alatti vízkivételű kutak
engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell
szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent
kivételt. Amíg a kutat nem temetik be szakszerűen, addig az engedélyezési eljárást le kell
folytatni.
A kutakkal kapcsolatos engedélyeztetési eljárások írásban beterjesztett kérelemre indulnak.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. A kitöltött „KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó felszín
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárásához” c. űrlapot
2. Nyilatkozatot
3. Szükséges mellékleteket

„KÉRELEM a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljáráshoz” c. űrlap kitöltéséhez:
Figyelem! Az űrlap mind a három engedély típushoz használható, Kérelmezőnek a
nyomtatvány elején kell megjelölnie, hogy mihez kéri az engedélyt, tehát milyen eljárás
lefolytatását indítja el.
Létesítési engedély: új kút létesítése esetén.
Üzemeltetési engedély: 2018. december 21. után létesített kút esetén, azon tulajdonosoknak
kell kitölteni, akik a létesítési engedélyt már megkérték és a kút elkészült.
Üzemeltetési és fennmaradási engedély: 2018. december 21. előtt létesített ásott és fúrt
kutak esetén.
1. Kérelmező adatai
Kitöltése kötelező.
2. Tulajdonos adatai
Abban az esetben kell kitölteni, ha a tulajdonos nem azonos a kérelmezővel.
3. Kút / Tervezett kút helye
Kitöltése kötelező. Amennyiben az EOV vagy a GPS koordináta nem ismert, a kút helyét
külön csatolt méretezett helyszínrajzon kell feltüntetni.
4. Vízjogi létesítési engedély
Létesítést követően az Üzemeltetési engedély kérelem esetén kell megadni.
5. Kút létesítésének időpontja
Kitöltése kötelező Üzemeltetési és fennmaradási engedély esetén. Amennyiben a pontos
dátum nem ismert, hozzávetőlegesen kérjük megadni.

6. Kút / Tervezett kút típusa
Kitöltése kötelező. Aláhúzással kérjük megjelölni.
7. Vízhasználat célja
Kitöltése kötelező. Aláhúzással kérjük megjelölni.
8. Kút / Tervezett kút műszaki adatai
Az első két sor kitöltése mind ásott, mind pedig fúrt kút esetén kötelező.
A következő négy sort csak fúrt kút esetében kötelező kitölteni.
9. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége és elhelyezésének módja
Kitöltése kötelező. Amennyiben a felhasználás csak locsolási célú, kérjük a „locsolás”
kifejezést feltüntetni.
10. Vízkiemelés
Kitöltése kötelező.
11. Házi ivóvízigény esetén kitöltendő
Abban az esetben kötelező kitölteni, ha ivóvíz célú felhasználás is történik.
12. Kérelmező megjegyzései
Kitöltése nem kötelező, ha valamit tudatni szeretne, azt itt kérjük feltüntetni (pl.: így vettem
az ingatlant x éve stb.)
13. Kötelező csatolandó mellékletek
a. Kerti használatú ásott kút esetén
 Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 Kérelmező által aláírt Nyilatkozat
b. Házi ivóvíz célú felhasználás ásott kút esetén
- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
- Ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium által elvégzett ivóvíz vízminőség
vizsgálat eredménye (a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerint
- Kérelmező által aláírt Nyilatkozat
c. Kerti használatú fúrt kút esetén
- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
- Tervező által összeállított tervdokumentáció: a kérelemhez a tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni
(amennyiben nem áll rendelkezésre, utólagosan el kell készíttetni a 101/2007.
(XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének szerinti jogosultsággal
rendelkező tervezővel
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés
tervező általi igazolása
- Kérelmező, kivitelező és a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerinti
szakember (tervező és/vagy kivitelező) által aláírt Nyilatkozat
d. Házi ivóvíz célú felhasználás fúrt kút esetén
- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
- Ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium által elvégzett ivóvíz vízminőség
vizsgálat eredménye (a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerint
- Tervező által összeállított tervdokumentáció: a kérelemhez a tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni
(amennyiben nem áll rendelkezésre, utólagosan el kell készíttetni a 101/2007.
(XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének szerinti jogosultsággal
rendelkező tervezővel
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés
tervező általi igazolása
- Kérelmező, kivitelező és a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerinti
szakember (tervező és/vagy kivitelező) által aláírt Nyilatkozat
14. Nyilatkozatok
A Kérelem típusától függően a megfelelő Nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek.
A kérelmet személyesen Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán vagy a Városgazdálkodási Főosztályon (Bp. XV. ker. Bocskai u. 1-3.) lehet
leadni, továbbá postai úton valamint elektronikus ügyintézést biztosító információs
rendszeren keresztül lehet beküldeni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül
megépített kutakra az építtetőnek (tulajdonosnak) vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.
A bejelentés elmulasztása vízgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után. Mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

