
ÚTMUTATÓ  

 

a 

 

„K É R E L E M 

 
a 41/2017. (XlI. 29.) BM rendelet 2. melléklete II. szerint 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz 

 

Baracs Község Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója 

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján” 

 

KITÖTÖLTÉSÉHEZ 

 

 
1. Ez a pont a kérelmező adatait kéri, a kérelmező vagy a kút tulajdonosa vagy pedig a használója 

lehet.  

 
2. A kút helye egyértelmű, amennyiben az EOV koordináták és a terepszint nem ismert, azt kérem 

húzzák ki. 

 
 

2.1. Kút fajtáját kérem jelöljék be, húzzák alá. 

 

2.2. Kút építésének ideje. A legfontosabb adat, mindenképp meg kell adni. Ez az alapja az 
üzembentartási vagy fennmaradási engedélynek, ez egész eljárásnak. (Ha nem ismert az építés 

ideje akkor is meg kell adni, a kút fajtájából, az ingatlanon lévő lakóház építésének idejéből is 

lehet minderre következtetni.) 
 

 

2.2.1. Ebben a pontban meghatározottakat azért kell kitölteni, mert a megadott kezdő dátum előtt 
az ásott kutak nem voltak engedélykötelesek. A megadott dátum között épült kutak, ha 

megfelelnek az a, b, és c, pontoknak akkor szintén nem voltak engedélykötelesek. Ez 

esetben üzembentartási engedélyt kell kiadni a hatóságnak. Ha valamelyik pontnak nem 

felelnek meg akkor fennmaradási engedélyt, így kérem a jelöléseket minden esetben 
megtenni, egyébként hiánypótlásra kerül sor. Ha az ásott kút építésének ideje 1965.07.01. 

előtti akkor ezt a pontot nem kell kitölteni. Az 1992. 02.15. után kutak esetében azért nem 

kell kitölteni, mert akkor mindenképpen engedélyköteles volt a kutak építése. 
 

2.2.2. Ugyanaz mondható el, mint a 2.2.1. pontnál, csak itt a, és b, pontoknak kellett annak idején 

megfelelni. Ha megfelel, üzembentartási engedélyt kell kiállítania a hatóságnak, ha nem 

felel meg akkor fennmaradásit. 
 

3. Mindenképp kérem húzza alá a felhasználás célját.  Az ivóvízigény esetén, a 4. pontban 

meghatározott dokumentáció csatolása kötelező, egyébként hiánypótlás kerül megküldésre, 
enélkül az eljárás nem zárható le. 

 

4. Lásd. 3. pontnál leírtak. 
 

5. A kút műszaki adatainál a talpmélységet azért kell kötelezően megadnia a kérelmezőnek, mert 

ha az bizonyos mélységnél mélyebb mindenképpen be kell vonni hatóságomnak a 

katasztrófavédelmet egy vizsgálatra, a kútban található víz érint-e rétegvizet. Ha érint, az eljárás 
nem jegyzői hatáskör. Ez a mélység általánosságban Baracson 30 méter. Aki 30 méter 



talpmélységű vagy ennél mélyebb kúttal rendelkezik függetlenül attól, hogy fúrt vagy ásott kút 

számítson arra, hogy az eljárás más hatóságok előtt zajlik majd le. 

 
Nyugalmi vízszint megadása nem feltétlenül kötelező, ebből csak arra lehet következtetni 

milyen magas a vízoszlop. Engedélyezés szempontjából nem releváns adat. 

 
5.2.  5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. megadása az üzembentartási engedély és a fennmaradási engedély pontos 

adatrögzítéséhez szükséges, ha nem kerül megadásra a határozat sem tartalmazza majd ezen adatokat. 

 

5.2.4. pontnál ugyanaz mondható el, mint az 5.2 pontnál azzal a kitétellel, hogy az ásott kút esetében, 
hacsak nincs teljesen elburkolva ez könnyen szemrevételezéssel megállpaítható, így kérjük a 

kérelmezőket, hogy mindenképpen töltsék ki. 

 
5.3. Kérem kitölteni, szemrevételezéssel megállapítható laikus számára is. 

 

5.4.  Lásd. 5.3. pont 
 

5.5. A kút tulajdonos ezzel az információval biztos, hogy rendelkezik, így kérem kitölteni. 

 

5.6. Nagyon fontos kitölteni, a kút használója ezt szintén biztosan tudja, kérem kitölteni. 
 

5.7. Olyan fénykép vagy rajz (méretarányos, akár kézzel, vonalzóval rajzolt is) szükséges, amit 

nézve bárki odaáll az ingatlan elé, be tudja azonosítani hol a kút az ingatlanon. Kérem a rajzon 
támpontokat rögzítesnek az ingatlan tájolása végett. (Utcafront jelölése, annak elnevezése stb.) 

 

5.8. Nem a kút kivitelezője, hanem az arra jogosult szakember nyilatkozatát írja elő a jogszabály, de 

természetesen ha ismert a kivitelező és van jogosultsága ő is aláírhatja. 
 

5.9. Lásd. 5.8. 

 


