101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történı beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeirıl
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdésének a) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, továbbá megfigyelésével
kapcsolatos vízilétesítményekre (így pl. kutakra, foglalt forrásokra, hévízmővekre), valamint vízimunkákra,
különösen azok tervezésére, kivitelezésére, üze meltetésére és megszüntetésére, továbbá a tervezıt, kivitelezıt, az
építtetıt és a mőszaki ellenırt a tárgyi tevékenységgel összefüggésben érintı jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

Értelmezı rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) vízföldtani napló: a kút kivitelezésével összefüggı, különösen annak földtani, vízföldtani, vízadóképességi,
vízminıségi és a kivitelezésre vonatkozó egyedi mőszaki adatait és vízföldtani értékelést tartalmazó építési, földtani
dokumentum;
b) megfigyelı kút: olyan vízilétesítmény, amely vízföldtani, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, valamint
közegészségügyi feladatok ellátásához szükséges rendszeres méréseket(vízszint, vízminıség) tesz lehetıvé;
c) visszatápláló (visszasajtoló) kút: energetikai céllal termelt víznek felszín alatti térbe történı visszajuttatását
szolgáló vízilétesítmény;
d) kút javítása: a kút rendeltetésszerő és biztonságos mőködését szolgáló beavatkozás, amelynek következtében a
vízjogi engedélyben meghatározott mőszaki adatok nem változnak;
e) hévíz: felszín alatti víztartókban található vagy onnan származó, a kútfejen - a kút maximális vízhoza ma esetén
-, forrás esetében a kifolyásnál mért 30 °C fokos vagy annál melegebb víz;
f) hévízmő: a hévíz felszínre hozatalát, kezelését (és a fogyasztás (felhasználás) helyére történı eljuttatását)
szolgáló vízilétesítmények összessége;
g) hévízmő üzemeltetési szabályzat: a hévízmő biztonságos és szakszerő üzemeltetésének szabályait tartalmazó
elıírás;
h) jegyzıi kút: a helyi önkormányzat jegyzıjének engedélyezési körébe tartozó kút (72/1966(V.22.) korm. rendelet
24.§);
i) kútkataszter: a vízföldtani naplók kutakra vonatkozó adatainak országos nyilvántartása.

Tervezés
3. § (1) A tervezett kút helyét a tervezı helyszíni vizsgálat alapján köteles meghatározni.
(2) Melléfúrásos felújítás esetén a régi kút megszüntetésére, valamint az új kút létesítésére is (a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti) vízjogi engedélyt kell kérni.
.
(4) A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a kút különbözı víztesteket, illetve egymástól jelentısen eltérı
hidrodinamikai és vízké miai tulajdonságú vizeket ne kapcsoljon össze egymással. Kivételes esetben, a mennyiben a
szennyezıdés veszélye nem áll fenn, a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi felügyelıség, mint vízügyi
hatóság, ez alól felmentést adhat.
(5) Öntözıvíz beszerzésére irányuló tervezés során felszín alatti vizet csak felszíni vízbeszerzési lehetıség
hiányában lehet figyele mbe venni.

Kivitelezés és használatbavétel
4. § (1) A kivitelezés megkezdésének idıpontjáról a kivitelezınek az engedélyezı hatóságot — fúrások esetében
az illetékes bányakapitányságot is — a munkálatok megkezdése elıtt legalább 8 nappal értesíteni kell.

(2) Fúrt kutak esetében a szennyezések lejutásának megelızése céljából a harántolt, de nem szőrızött szakaszokon
a győrős teret palástcementezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
(3) Fúrt kutak esetén, amennyiben a a lemélyült furat mélysége 15%-kal meghaladja az engedélyezett mélységet,
illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérı vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni.
5. § (1) A jegyzıi kutak kivételével minden 50 méternél mélyebb kút esetében az 1. melléklet szerinti mélyfúrásgeofizikai, és kútvizsgálati méréseket kell végezni. 2
(3) Minden kútnál — a víz felhasználási célja szerint — el kell végezni a vízminıségi vizsgálatokat. A
vizsgálandó paramétereket a hatóság a létesítési engedélyben határozza meg.
(4) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl szóló 12/1997.
(VIII. 29.) KHVM rendelet gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó rendelkezései szerint kell elvégezni.
(5) A kutak helyét — a jegyzıi kutak kivételével — geodéziai mérésekkel kell meghatározni, EOV X, Y és mBfben megadott Z koordinátákkal
6. § Ha a kivitelezés során szénhidrogén, szén vagy érc ásványi nyersanyag elıfordulását észlelik, errıl a
kivitelezınek az illetékes bányahatóságot értesítenie kell.
7. § (1) A vízkutató feltáró fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása
kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyezıdés kerülhessen, továbbá kifolyó víz esetén szabad vízfolyás
keletkezzen.
(2) A kivitelezınek a megvalósítás teljes idıtarta ma alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítı
dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, a létesítési
engedélyben, illetve kiviteli tervben elıírt vizsgálatokról szóló feljegyzések, vala mint — fúrt kutak esetén — a fúrási
napi jelentés.
(3) A kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a
kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelezı jogosultságára vonatkozó
igazolást a kivitelezı köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
(4) A kutakra — a jegyzıi kutak kivételével — kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üze meltetı
megnevezését, a kivitelezés évét, és ha van, a kút kataszteri számát.

Az elkészült létesítményre vonatkozó dokumentálás és adatszolgáltatás
8. § (1) Az elkészült kutakról vízföldtani naplót kell készíteni, amennyiben
a) a feltárt vízkészlet réteg-, karszt- vagy hasadékvíz, valamint a tervezett vízhasználat (vízkitermelés vagy
vízvisszatáplálás) meghaladja az 1,5 m3/napot, vagy megfigyelıkutak esetén,
b) a feltárt vízkészlet talajvíz és emberi fogyasztásra szánt vízhasználat esetén a termelés eléri a 10 m3 /napot, vagy
az egyéb vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvisszatáplálás) eléri az 50 m3/napot, vagy a felszín alatti víztest
állapota szempontjából reprezentatív és a területi monitoring részét képezı észlelı létesítmény esetén,
c) a feltárt vízkészlet parti szőréső víz és emberi fogyasztásra szánt vízhasználat esetén a termelés eléri a 10
3
m /napot, vagy az egyéb vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvisszatáplálás) eléri a 100 m3 /napot, vagy a felszín
alatti víztest állapota szempontjából reprezentatív és a területi monitoring részét képezı észlelı létesítmény esetén,
d) egyéb, különösen jelentıs létesítmény esetén, amennyiben a vízügyi hatóság a létesítési engedélyben
indokolással elıírta.
(2) A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A naplóhoz minden esetben a kutat és a
kút környezetének területhasználatát mutató fényképet kell mellékelni. A csatolt helyszínrajzokon az EOV
koordinátahálót fel kell tüntetni.
(3) A vízföldtani napló készítésérıl a kivitelezı köteles gondoskodni. A napló készítıje a vízföldtani naplót
köteles megküldeni hat példányban a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.-nak (a
továbbiakban: VITUKI) a kútkataszteri szám megadása céljából. A VITUKI a kútkataszteri szá mmal ellátott
példányokat 15 napon belül visszaküldi. Az engedélyes a kútkataszteri számmal ellátott példányokat a vízjogi
engedély iránti kérelemhez csatoltan a hatóságnak megküldi. Az engedély kiadásával egyidejőleg a vízügyi hatóság a
vízföldtani napló egy-egy példányát megküldi a VITUKI, a Magyar Állami Földtani Intézet és a környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóság részére.
(4) A kútkataszter vezetését és karbantartását a VITUKI látja el.

(5) Amennyiben a vízügyi hatóság a kút megszőntetésérıl dönt, döntésérıl a VITUKI-t és a környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságot legalább évente értesíti.
(6) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kutak esetén a kivitelezı a 3. melléklet szerinti adatlapot a mőszaki
átadás-átvétellel egy idıben az építtetınek (engedélyesnek) átadja, valamint azt másolatban a létesítmény
engedélyezésére hatáskörrel rendelkezı hatóságnak és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak is megküldi.

Vízkutak átadás-átvétele és az üzemeltetési szabályzat tartalma
9. § (1) A vízkutak mőszaki átadás-átvétele során jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell
különösen:
a) a kút hozamára, kifolyó víz hımérsékletére, a kútkörnyék állapotára,
b) a kút szerkezetére,
c) a dinamikus és termikus paraméterekre,
d) a termelt víz kémiai összetételére (vízkémiai összetétel, gáz-víz arány és gázösszetétel),
e) a kútfej-kiképzés biztonsági követelményeinek betartására
vonatkozó adatokat és az átadással járó egyéb rendelkezéseket, követelményeket.
(2) A kutak — kivéve a jegyzıi kutakat — a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély és az
általa jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltethetık, a mely a külön jogszabályban elıírtak mellett
tartalmazza különösen
a) a vízhozam szabályozására,
b) üze meltetési naplóra,
c) a kút védelmére, fenntartására,
d) a rendszeres és idıszakos üzemi mérésekre, ezek értékelésére,
e) a mérıeszközök rendszeres ellenırzésére, kalibrálására,
f) az üzemvitelre,
g) a munkakörre és a biztonsági követelményekre,
h) a rendszeres és idıszakos mélységi kútvizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket.

Hévízkutak üzemeltetésére vonatkozó egyes szabályok
10. § (1) A hévízkutak rendszeres — az üzemeltetı által végzett — ellenırzése körében havonta kell vizsgálni,
illetıleg el kell végezni:
a) az üzemelési napokat, ideértve az üzemmód rögzítését, külön megjelölve a változó üze mmódra jellemzı
adatokat,
b) a kitermelt vízmennyiség meghatározását,
c) az üzemeltetési idıre vonatkozó jellemzı kútfejnyomás, illetve üzemi vízszint meghatározását,
d) a kifolyó víz jellemzı hımérsékletét, illetıleg a hımérséklet meghatározását,
e) a kút-javítási munkák idıpontját, ideértve az üze meltetéssel kapcsolatos feljegyzéseket, figyelemmel az
üzemeltetési szabályzatra.
(2) Visszatápláló kutak esetén e rendeletben meghatározott méréseket folyamatos regisztrálás mellett kell
biztosítani. A mérésekre vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint azok gyakoriságát az üzemeltetési
szabályzatban kell meghatározni.
(3) A termelı-, visszatápláló- és megfigyelı kutakon elvégzett rendszeres üzemi méréseket évente értékelni kell,
és azt a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak, valamint a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.
(4) Amennyiben a termelési és visszatáplálási adatokban év közben nem várt változás következik be, az értékelést
soron kívül el kell végezni. A változás mértékére vonatkozó szakmai megítélés körülményeit, illetve azok
figyelembevételét az üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni.
(5) Szezonális üzem esetén félévenként — a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott szezon kezdetekor és
végén, idıszakos üzem esetén az üzemeltetés kezdetekor és annak végén — mérni kell a nyugalmi kútfejnyomást a
kútnak az üzemeltetési szabályzatban elıírt, de legalább egy óra idıtartamú lezárásával.
(6) Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyugalmi kútfejnyomást a kútfej gáztalanítása után, illetve a
nyugalmi vízszintet havonta kell mérni.
(7) A vízkémiára és a gáztartalomra vonatkozó vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgálandó ko mponensek körét
összhangban a vonatkozó külön jogszabállyal az üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni, ideértve a mérések
módját, eszközigényét és a minıség biztosítását.

(8) Az ásvány-, gyógyvíz minısítéső kutaknál a vizsgálatoknak a minısítés megalapozásához meghatározott
komponensekre és azok ellenırzésének gyakoriságára kell kiterjedni.
(9) A vízszint észlelés célját szolgáló, valamint a vízszint észlelésre alkalmas és tartósan üzemen kívül helyezett
kutakon legalább havonta vízszint, illetıleg kútfejnyomás méréseket kell végezni, de az üzemeltetési szabályzat
ennél gyakoribb és folyamatos regisztrálást is elıírhat, ha az értékelés megkívánja. A vízszint- és nyomásmérés
esetén meg kell jelölni azok vonatkozási pontjait és meg kell adni annak mBf szintjét.

Hévízkutak idıszakos vizsgálata
11. § (1) A rendszeres vizsgálatok mellett az idıszakos vizsgálatokat a javítások, átalakítások elıtt és után, de
legalább négyévenként, egyes vizsgálatok tekintetében (így például: gázvizsgálat) pedig külön jogszabályban
rögzített gyakorisággal kell elvégezni.
(2) A javítási munkák során figyelembe kell venni a rendszeres és idıszakos kútvizsgálatot, értékelésének
eredményét, a kútszerkezet változását.
(3) Amennyiben a kút felújítása annak mőszaki adatainak változásával jár, a változásokat új vízföldtani naplóban
is rögzíteni kell.
(4) Az idıszakos, mélységi kútvizsgálatok keretében el kell végezni
a) a talpmélység ellenırzését,
b) egyéb, a kútszerkezetre vonatkozó ellenırzı méréseket (csı belsı átmérı, szőrıhely és állapotvizsgálat),
amennyiben azok ismeretlenek, hiányosak, vagy a rendszeres üzemi mérések alapján feltételezhetı a kútszerkezet
változása (így pl. betétcsövezés, kúthiba, vízkılerakódás),
c) folyamatos áramlásmérést a megnyitott szakaszokon és a tömszelencéknél,
d) mélységi folyamatos hımérséklet-mérést,
e) a kifolyó víz hımérsékletének mérését hozamlépcsınként,
f) homokolás esetén annak vizsgálatát hozamlépcsınként a felszínen, és szükség esetén mélységi méréssel,
g) kapacitásmérést (három hozamlépcsı beállítása mellett, felszíni és mélységi),
h) nyomásemelkedés-mérést a felszínen és a megnyitott szakasz felett,
i) nyomásgradiens- mérést a gázos kutaknál,
j) felszíni (és mélységi) vízmintavételt, valamint ele mzést,
k) gázkapacitás mérést és gázmintavétel elemzést.
(5) A vízügyi hatóság az idıszakos vizsgálatok körét indokolt esetben szőkítheti, illetve szélesebb körő
vizsgálatokról rendelkezhet. Az idıszakos vizsgálatok rendjét az üzemeltetési szabályzatban rögzíteni kell.
(6) Az idıszakos vizsgálatok eredményét és az értékelést tartalmazó dokumentációt az engedélyezésre hatáskörrel
rendelkezı hatóságnak egy hónapon belül meg kell küldeni. Amennyiben az idıszakos vizsgálatok értékelése alapján
az üzemeltetés módja és a rendszeres, valamint idıszakos mérések rendje módosítása válik szükségessé, a
megfelelıen módosított üze meltetési szabályzatot a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.

A hévízforrások
12. § (1) A hévizet adó forrásokra a (2)-(3) bekezdésekben foglalt eltérésekkel a hévízkutakra vonatkozó
elıírásokat kell - az adott forrás sajátosságaira figyele mmel - megfelelıen alkalmazni.
(2) Ahol jogszabály vízföldtani naplót említ, azon forrás esetében a mőszaki, földtani dokumentációt kell érteni.
(3) A forrás üzemeltetési szabályzata a rendszeres és idıszakos vizsgálatokra, valamint a fenntartására vonatkozó
elıírásokat tartalmazza. Az üzemeltetési szabályzatban meg kell adni a hévízforrásból szabadon túlfolyó víz
mennyiségét akkor is, ha az hasznosítás nélkül elfolyik.

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggı személyi,
képesítési követelményei és egyéb feltételei
13. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények mőszaki tervezési feladatait, illetve a mőszaki ellenıri a
kivitelezési munka irányításáért felelıs mőszaki vezetı tevékenységet a külön jogszabály szerint jogosultsággal
rendelkezık végezhetnek.
(2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását is - az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. mellékletében, illetve a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet mellékletében vízkútfúró, mélyfúró,
mélyfúró technikus szakképzési körnek megfelelı, illetve annál magasabb szakképesítéssel,
b) mélyfúrási, illetve vízkútfúrási szakvizsgával és az ezzel összefüggı biztonságtechnikai, munkavédelmi
ismereteket bizonyító vizsgával rendelkezik.
(3) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását is - az is végezheti, aki vele munkaviszonyban, egyéb
jogviszonyban, családtagi minıségben álló, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelı személyt
alkalmaz, bíz meg.
(4) Egyéni vállalkozás keretében történı vízkútfúráshoz a külön jogszabály szerinti vállalkozói igazolvány iránti
kérelemhez a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság szakvéleményét is csatolni kell.
(5) Jogi sze mély vagy jogi személyiség nélküli szervezet vízkútfúrási tevékenységet a cég székhelye szerint
illetékes környezetvédelmi, ter mészetvédelmi és vízügyi felügyelıség engedélyével végezhet.
(6) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény, illetve az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a képesítést igazoló okiratok másolati példányát és a bányafelügyelet igazolását a vízkutatási és vízfeltárási célból
végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti mőszakibiztonsági elıírásoknak való megfelelésrıl (Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány).
(7) A 100 m-nél mélyebb talpmélységő kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológusmérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, illetve azzal egyenértékő szakképesítéssel rendelkezı
szakember alkalmazásával végezhetı.
(8) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkezı geológus
vagy hidrogeológus készíthet.
(9) A vízkutató fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések geofizikus
irányításával végezhetık.
(10) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati kiértékelést, szakvéleményt kizárólag geofizikus (mérnök),
geológus vagy hidrogeológus (mérnök), illetve azzal egyenértékő szakképesítéssel rendelkezı szakember készíthet.
A vizsgálat jóváhagyását csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkezı szakértı végezheti el.

Átmeneti és záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépését megelızıen kiadott és még érvényes vízkútfúrási igazolások a hatálybalépéstıl
számított egy évig érvényesek.
(3) A rendelet hatálybalépésétıl számított 1 év elteltével csak az e rendeletnek megfelelı képesítési, illetıleg
tárgyi és személyi feltételek fennállása esetén végezhetı a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.
(4)-(6)
15. §

1. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez
Mélyfúrás-geofizikai mérések és kútvizsgálatok
A. Mélyfúrás-geofizikai méréseket kell végezni a talajvíz kizárására beépítendı iránycsırakat sarujától talpig,
illetve minden csövezés elıtt a nyitott szakaszon .
Kötelezı (alap) mérések:
a) természetes potenciál szelvényezés,
b) természetes gamma szelvényezés,
c) ellenállás szelvényezés (két különbözı behatolású szondával),
d) lyukbıség szelvényezés.
Kiegészítı mérések (mélyebb kutatófúrások, illetve bonyolult földtani szerkezet esetén):
e) hımérséklet szelvényezés,
f) fúrólyuk ferdeség mérés,
g) akusztikus (hullá mkép) szelvényezés,
h) sőrőség szelvényezés,
i) neutronporozitás (n-n) szelvényezés,
j) mikroellenállás szelvényezés,
k) mágneses szuszceptibilitás mérés.
B. Kútvizsgálati méréseket kell végezni az elkészült kutakban a próbatermeltetés után.
Kútszerkezet vizsgálat
a) Kötelezı mérések
- csıpalást zárás vizsgálat (geofizikai módszerekkel)
- talpmélység és belsı átmérı ellenırzés (lyukátmérı mérés)
- szőrı(k) helyének ellenırzése
b) Ajánlott vizsgálat
- színes videokamerás felvétel a teljes kútszerkezetrıl (hidegvizes kutaknál)
Hidrodinamikai vizsgálatok
- áramlás és hımérséklet szelvényezés (maxi mális hozamnál)
- kútkapacitás (80, 60, 40%-os hozamnál, hévízkutaknál mélységi is)
- visszatöltıdés/nyomásemelkedés mérés (max. hozam után, hévízkutaknál mélységi is)
- nyomásgradiens mérés (csak hévízkutaknál)

2. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez
M1. A vízföldtani napló formája
M1.1. A vízföldtani napló elılapja
Kútkataszteri sorszám: _______

VÍZFÖLDTANI NAPLÓ

_________________________________________________
__________________________________________________

A vízföldtani napló készítıjének neve, címe: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nyilvántartási szám (a napló dokume ntálójánál): ___________________________

M1.2. Az azonosító adatok és a létesítés technológiájára vonatkozó tájékoztatás megadásának formája
Kútkataszteri sorszám: ............................
Nyilvántartási szám: ...............................
................................................................
(megjegyzés)

Terepmagasság: ......................................
mBf.
Csıpere m: ..............................................
mBf.

Vízföldtani napló
Helység: ................................................ ......................... Megye: .........................................
Pontos cím: ..................................................................... Hrsz.: ............................................
Helyi neve: ............................................................................................................................
A vízkivétel célja: ..................................................................................................................
A vízjogi létesítési engedély száma: ........................................................................................
Vízkönyvi szám: ....................................................................................................................
...............................................
Térképlapszám
EOV-koordináták:
A csövezett kút mélysége: ........................ m

X =...................................
Y = ..................................

A fúrás közben elért mélység: .................. m

Fúrási eljárás

Földrajzi koordináták:
................. fok
.......................
km

Száraz
Jobb
öblítéses
Bal
öblítéses

m-tıl

m-ig

m-tıl

m-ig

m-tıl

m-ig

Egyéb

m-tıl

m-ig

A fúróberendezés
típusa és száma

M1.3. A földtani rétegsor leírásának formája
Rétegmélység
Sorszám
m-tıl

m-ig

A réteg részletes leírása

M1.4. Az ide igle nesen és véglegesen kiképzett vízkút adatai
Véglegesen/ide igle nesen kiképzett vízkút adatai
I. Csövezési és szőrızési adatok
1. A beépített béléscsı adatai összecsavart állapotban. (Itt kell feltüntetni a szőrıcsı védelmére beépített és
visszahúzott védırakatokat és a szőrıcsövet is.)
Átmérı
külsı
mm

Anyag

belsı
mm

A szőrıcsı pereme
felsı él
alsó él
m
m

Visszahúzva
m-tıl

m-ig

2. A beépített szőrıcsı adatai a terepszinttıl mérve (toldócsı és iszapgyőjtı nélkül).
Átmérı
külsı
belsı
mm
mm

Anyag

Toldócsı a szőrıcsı
fölött:
Az iszapgyőjtı hossza:

.................
Ø
.................
Ø

A szőrıcsı pereme
felsı
alsó
m
m

Szőrı
méret
mm

......... m-tıl

........ m-ig

......... m-tıl

........ m-ig

Szitaszövet
típus
név

Tömszelencék:
.........................................................
A lezárt rakatok külsı átmérıje:
.........................
és .........................
Ø
Ø

a csırakatok
között

.........................
Ø

a csırakatok
között

és .........................
Ø

A tömítés anyaga:
m-ben
.................
..
m-ben
.................
..

anyag

szám

II. Vízszolgáltatási adatok ....................................................... (közlemény)
Nyugalmi vízszint
mBf.
a terepszint
felett +
alatt m
m

A kifolyó víz
magassága a
mennyisége
terepszinttıl
m

l/min

A szivattyúzással kitermelt víz
mennyisége
vízszíntsüllyedé
s a terepszinttıl
m
l/min

Az állandó üzemben kitermelhetı vízmennyiség:
A kitermelt víz hımérséklete: .......... °C
Talphımérséklet: ....... m-ben ....... °C
Összes CH : ......... l/m3
4
A legnagyobb vízhoza mlépcsı végén mért ho moküledék: ......... g/m3
Az összes szivattyúzási órák száma a béléscsı beépítése után:
a) Kézi szivattyúzás ........... óra .......... l/min
b) Gépi szivattyúzás .......... óra ........... l/min
c) Kompresszorozás ......... óra ........... l/min
d) Búvárszivattyúzás ......... óra ........... l/min
III. Mellékmunkák
Kavics Ø: ...................
Alábıvítés Ø: ................... mm
mm;
Kavicsolás a fúrólyuk és a végleges csırakat között
Kavicsolás a .......... Ø és a ........... Ø csırakat között
Cementszigetelés a fúrólyuk és a végleges csırakat között
Cementszigetelés a .......... Ø és a ........... Ø csırakat között
Egyéb szigetelés:
.................. a fúrólyuk és a végleges csırakat között
.................. a .......... Ø és a ........... Ø csırakat között
Saruzárás ...................................... m-ben
Talplezárás: ........................... m-ben
Feltöltés: ...................................... m-tıl ................ m-ig

................. mtıl
................. mtıl
................. mtıl
................. mtıl
................. mtıl
................. mtıl
................. mtıl

............. m-ig
............. m-ig
............. m-ig
............. m-ig
............. m-ig

............. m-ig
............. m-ig

Fajlagos
vízhozam
l/min/m

M1.5. A vízföldtani napló tartalomjegyzéke
1. Helyszínrajz a kút körzetének 4 km2 területérıl 1:25000 méretarányban
2. Részletes helyszínrajz a kút körzetérıl 1:
méretarányban
3. Vízhozamdiagram
4. Kútvizsgálatok
5. A gáz-víz viszony vizsgálata
6. Vízvizsgálati eredmény
7. Mélységi vízvizsgálati eredmény
8. A kút végleges földtani és mőszaki szelvénye
(a feltárt kızetanyag vizsgálatára és a geofizikai mérések eredményeire alapozottan)
9. Geodéziai adatlap
10. A geofizikai mérések diagramjai
................. m-tıl
............. m-ig
................. m-tıl
............. m-ig

..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db
..................... db

- a mérések ered ményeinek összerajzolt szelvénye nyomtatott és digitális változatban
- a mérések ered ményeinek szöveges értékelése
11. Egyéb mérési adatok
II. Záróadatok:
..................................................................................................................................................
A munka kezdete:
A munka befejezése:
Vezetı fúrómester:
A kiállítás kelte:

.......... év ...................... hó ......... nap
.......... év ...................... hó ......... nap
...........................................................
.......... év ...................... hó ......... nap

........................................
kivitelezı neve

.......................................................
a vízföldtani adatokat összeállította

..........................................
a kivitelezı telephelye

......................................................
a naplót készítette

.....................................
mőszaki vezetı

................................................
ellenırizte

M1.6. A fúrt vízkút áttekinthetı helyszínrajza
Áttekintı he lyszínrajz
Helyiség: ......................................................................................................... Megye:
........................................................................
A kút helyének leírása:
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................

x=
y=

●

•

Régebben létesített fúrt kút
helye
● Újonnan létesített fúrt kút helye

A térképlap méretaránya:
......................
......................................................
m.B.f.
A fúrás éve:
...........................

Nyilvántartási szám:
................................

Szolgálati használatra minısítette:
.....................................................................................................................................................
Rajzolta:

É
↑
||
D

M1.7. A fúrt kút részletes helyszínrajza és fényképe
Részletes helyszínrajz
Helyiség: ......................................................................................................... Megye:
........................................................................
A kút helyének leírása:
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................
É
↑
||
D

x=
y=

•

Régebben létesített fúrt kút
helye
● Újonnan létesített fúrt kút helye

A térképlap méretaránya:
......................
......................................................
m.B.f.
A fúrás éve:
...........................

Nyilvántartási szám:
................................

Szolgálati használatra minısítette:
.....................................................................................................................................................
Rajzolta:

M1.8. Víz hozamgörbe
Víz hozamgörbe
Helyiség: ......................................................................................................... Megye:
........................................................................
A kút helyének leírása:
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................

Q
1/min

H
m
Nyugalmi vízszínt (+ ):............................................................................................ m
Fajlagos vízhozam: ............................................................................................
l/min/m
A vízadó réteg helye:

...................... mtıl
...................... mtıl
...................... mtıl
...................... mtıl
...................... mtıl

A fúrás éve:
...........................

........................
m-ig
........................
m-ig
........................
m-ig
........................
m-ig
........................
m-ig

anyaga:
..........................................................
anyaga:
..........................................................
anyaga:
..........................................................
anyaga:
..........................................................
anyaga:
..........................................................

Nyilvántartási szám: ................................

M1.9. A visszatöltıdés-mérés e re dményei

M1.10. Vízföldtani szelvény

M2. A mőszaki szelvény jelkulcsai

M3. Földtani rétegsor
M3.1. A földtani rétegsor leírásának sze mpontjai
A harántolt földtani rétegsor rétegszelvényében - a kızetminták állapotától függıen - a réteg részletes leírásakor a
következıket kell megadni:
- a kızet megnevezését;
- a kızet színét;
- a rétegzettség jellemzıit:
- rétegzetlen,
- gyengén réteges,
- jól rétegzett,
- lemezes,
- réteges,
- pados,
- keresztrétegzett,
- gumós;
- a pórusok jellemzıit:
- tömör,
- mikroporózus (< 0,1 mm),
- porózus (0,1-2,0 mm),
- likacsos (........ mm),
- üreges (.......... mm);
- az osztályozottságot:
- nagyon jól osztályozott,
- jól osztályozott,
- közepesen osztályozott,
- rosszul osztályozott;
- a kötöttséget:
- laza,
- közepesen kötött,
- kötött;
- a kötıanyag jellemzését;
- az ıs maradványokat (ha vannak);
- a kızetek meszességét,
- az egyéb jellemzıket,
- a szerkezetre utaló jellemzıket:
- dılés (értéke 0-90°),
- vetı (0-90° között),
- győrt,
- zúzott,
- kitöltött repedések,
- szabad repedések;
- homok, illetve kavics esetén:
- a szemcsék anyagát,
- a jellemzı szemcseméreteket számszerően (átmérı mm-ben).
A leírás elsısorban a fúrásból származó kızetmintákra támaszkodjon. Minden képzıdményrıl részletes (legalább
makroszkopikus) szöveges leírás készüljön. A rétegsort a mélyfúrás geofizikai méréseinek eredményeivel is
összhangba kell hozni és a réteghatárokat ezek alapján kell pontosítani.
A rétegsor leírásakor fel kell tüntetni a rétegnehézségeket (duzzadó agyag, görgeteg, omlási hajlam stb.), valamint
az elıfordult mőszaki baleseteket, mentéseket.
A magmintavételt és a mintával elvégzett vizsgálatokat a vízföldtani napló tartalomjegyzékében kell megadni az
„egyéb mérési adatok” pont alatt van lehetıség a részletezésre (M1.6.).

M3.2. A földtani szelvény jelkulcsai

Megjegyzés: További kızettípusok jelkulcsaival kiegészíthetı.

3. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez
Adatlap
a helyi önkormányzat jegyzıjének [a vízgaz dálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
korm. re nde let 24. §] e nge délyéhez kötött, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelıség e nge délyéhez kötött, de nem vízföldtani napló köteles kutak kivitelezésérıl
1. A kút létesítési engedélyének száma:
..............................................................................................................................................
2. A kút helye:

X=

Y=

9. A kút távolsága:
utcafronttól:
m
hrsz-ú telektıl:

10.

lakóépülettıl:
m

megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináta

Z=

m
ásott kúttól:
hrsz-ú telektıl:
m

m

szikkasztótól:
hrsz-ú telektıl:

m
m

A kútból naponta maximum ...... m3 vagy
idényben .............................-tól ................................-ig maximum ........... m3 vizet veszek ki
......................................... célú vízigényem kielégítése céljából.
A kút üzemeltetése során szennyvíz .................................... keletkezik.

A kútfejet ....... m x .... m alapterülető, ........ m mélységő, terepszinttıl... m-re kiálló kútakna veszi körül, a
11. csıkiállás az akna talpától ...... m.
A víz kitermelése (centrifugál, búvár, kézi) szivattyúval történik, szabadon folyik ki.
12.
A víz ... m hosszú,......mm átmérıjő (acél, mőanyag) vezetéken jut el a házi, illetve a locsolást biztosító vízellátó
berendezésig, a mely .................................. került elhelyezésre.
A kút mőszaki és hidraulikai adatai:
13.
talp mélység:
m
csıperem szintje a terepszinthez képest:
m
csövezés:
anyaga (PVC, acél)
átmérıje (mm/ mm)
rakathossz ( m- m)
szőrızött szakasz:
mélységköze (m-m)
átmérıje (mm/ mm)
kialakítása, típusa
nyitott szakasz
mélységköze (m-m)
átmérıje (mm/ mm)
nyugalmi vízszint
üzemi vízszint
(csıperemtıl):
m
(csıperemtıl):
m
liter/perc ter melés mellett
maximális vízhozam:
állandó üzemben kiter melhetı vízmennyiség:
liter/perc
liter/perc
....... méteren kifolyó vízmennyiség:
liter/perc
A kutat ................................. számú vízkútfúrási jogosultsággal rendelkezı ..................................................
14. kútfúró készítette ........ év ............... hónapban.
Kelt:
...................................................
kivitelezı

....................................................
tulajdonos

4. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

