TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. napján lépett hatályba.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül
került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni.
A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi,
és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi
Igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
➢ a kút nem érint karszt- vagy rétegvíz-készletet és
➢ 500 m3/év vízigénybevétel alatti, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel (20 m talpmélységig), és
➢ a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
➢ magányszemély a kérelmező, és
➢ a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
➢ nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem
az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljárása!
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának
elvégeztetése.
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó
vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is,
amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz
használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Fontos, hogy a kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg
kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése sem
jelent kivételt. Tehát, amíg a kút létezik, vagyis nem kerül szakszerűen eltömedékelésre,
addig az eljárást le kell folytatni.
A fennmaradási engedély iránti kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó
tervdokumentáció a része. Tehát a kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell

készíttetni. Fontos kiemeli, hogy tervdokumentációt csak olyan szakember készíthet, aki a
Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
A kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat kizárólag írásban terjeszthető
elő. (Postai úton vagy személyesen.) Az e-mailen érkező beadványok nem fogadhatóak el a
vonatkozó jogszabályok értelmében.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a KHVM rendelet
által előírt adatokat. A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki
jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet szerint.
A kérelem benyújtásához szükséges
Polgármesteri Hivatalban átvehető.
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helyszínrajz,
fénykép felvétel a kútról és környezetéről,
műszaki leírás, engedélyezés feltételeinek teljesüléséről igazolás,
tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos,
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.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti kötelezettséggel kapcsolatban mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a törvény
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
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