
41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pont 

Csornai Polgármesteri Hivatal 

9300 Csorna, Szent István tér 22.  

Győr-Moson-Sopron megye 

Tel.: 96/590-100, Fax: 96/261-680 
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Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8:00-12:00 

Szerda: 8:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

 

KÉRELEM 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  

kutak megszüntetési engedélyezési eljáráshoz 

 

Csorna Város Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója 

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

1. Kérelmező  

neve:  

állandó lakhelye:  

anyja neve:  

születési helye, ideje:  

értesítési címe:  
 

 

A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell 

kitölteni): …………………………………………………………………………………………  

 

2. A kút helye: 

  

IRSZ, település:  

közterület jellege, 

házszáma: 

 

helyrajzi száma:  

koordináták (földrajzi 

szélesség és hosszúság, 

vagy EOV): 

 

 

A megszüntetés tervezett műszaki megoldása: 

……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

9. Nyilatkozat:  

A kút az alábbi feltételeket együttesen teljesíti: 

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső 

és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 

érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti 

szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

Az eljárás illeték- és díjmentes! 
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* a megfelelő aláhúzandó 

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és  

- magánszemélyek házi ivóvízigény vagy a háztartási vízigény (nem gazdasági célú vízigény) 

kielégítése céljából létesült.  

 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően úgy kerül megszüntetésre, hogy abba a felszínről 

szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

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

tulajdonos(ok)                         jogosultsággal rendelkező kivitelező, vagy szakértő 

        (fúrt kút esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember**) 

 

Kelt: ……………………, 20…... év ………………….. hó …… napján. 
 

Csatolandó dokumentumok: 
▪ Helyszínrajz  

▪ A vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése 

alapján szükséges dokumentáció csatolása a vízjogi engedélyezéshez szükséges dokumentáció tartalmáról 

szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

▪ Tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos (több tulajdonos esetén 

meghatalmazás) 

▪ 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.  
**13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat 

jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki 

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú 

végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati 

szinten történő elsajátítását igazolja, valamint  

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre 

vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést 

tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. 

 


