
Új kút létesítéséhez benyújtandó dokumentumok 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak is vízilétesítmények, 
amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi 
engedély szükséges. Új, saját célú házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló kút csak ott 
létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre.  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. 
§ (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési 
önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú kismélységű kutak döntő 
többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik. 

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi 
engedély kérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, 
a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó 2 pld. engedélyezési tervdokumentáció 
benyújtása szükséges, amelyet csak az arra megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 
tervező készíthet (3/1998. (II. 11.) KHVM rendelet 3. melléklete). 

A kérelemben pontosan meg kell határozni, hogy 

• a vízigény nem haladhatja meg évente az 500 m3 -t; 

• kizárólag talajvíz felhasználására létesül; 

• nem ivóvíz igény kielégítését, hanem csak locsolási célt szolgál (ha ivóvíz célú, akkor 
az illetékes ÁNTSZ szakhatósági bevonása szükséges); 

• nyilatkozat, hogy termőföldet érint-e a vízhasználat akár a vízkivétel, akár a 
felhasználás során (ha igen, akkor a megyei mezőgazdasági hivatal szakvéleménye is 
szükséges); 

• a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével 
érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolása, az ingatlan-nyilvántartási 
adatokból következő, három hónapnál nem régebbi közokirat vagy a tulajdonszerzés 
jogcímét egyéb módon bizonyító okirat csatolásával; 

• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem 
veszélyezteti; 

• a létesítendő kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy 
bármilyen más olyan jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna;| 

 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez 
szükséges dokumentáció tartalma 
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 
2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, neve, házszáma, 

helyrajzi száma, EOV koordináták. 
3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút vagy vert kút. 
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, locsolóvíz, házi ivóvízigény. 
5. A tervezett kút műszaki adatai: 

5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m); 
5.2. csak fúrt kút esetében 

5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 
5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 
5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, 
kútszekrény, kútsapka); 

5.3. csak ásott kút esetén a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), a kútfelsőrész 
kialakítása, a kút lezárása; 



5.4. csak vert kút esetén a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), a csövezet 
rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa, a 
kút-felsőrész kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, 
kútsapka). 

6. Vízkiemelés módja (gépi, kézi), tervezett vízhozam. 
7. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja. 
8. 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. 

9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti 
szakember is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, 
biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül 
kialakításra. 

 
Tatai város közigazgatási területén a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda 
munkatársai foglalkoznak a kapcsolatos ügyintézéssel. Elérhetőség: varos@tata.hu 
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