Tájékoztató
a kutak engedélyezéséről, és az engedély nélkül létesített kutak bírságmentes
engedélyezésére vonatkozó határidő 2023. december 31-ig történő meghosszabbításáról
A vízkivételt biztosító kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság között.
Kizárólag a jegyző engedélye szükséges
Olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
•
•
•
•
•

nem érint karszt- vagy rétegvizet,
500 m3/év vízigénybevétel alatti,
épülettel rendelkező ingatlanon van,
magánszemély házi ivóvízigénye vagy a háztartási igényei kielégítését szolgálja,
nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a
katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása!
Gazdasági célú vízigény fogalma
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.
A kút utólagos engedélyezése esetén a létesítésének időpontja dönti el az alkalmazott
kérelem fajtáját
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges. A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak utólagos engedélyezése esetén az engedély
fajtáját a kút létesítésének időpontja határozza meg a következők szerint:
-

1992. február 15 napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt)
vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most
fennmaradási engedély adható ki.

-

1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:
o arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
üzemeltetési engedélyt kell adni,
o arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni,
fennmaradási engedélyt kell adni,
o minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

VÍZJOGI FENNMARADÁSI/ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS MENETE:
A vízjogi fennmaradási és az üzemeltetési engedélyezés menete megegyezik, így a
kérelemnyomtatvány is azonos!
A kérelem benyújtásához formanyomtatványt (kérelem és adatlap nyomtatvány) készítettünk,
ami
a
www.ozd.hu
honlapról
letölthető.
(Főoldal/Önkormányzat/Polgármesteri
Hivatal/Letölthető nyomtatványok/Pénzügyi és Gazdasági Osztály/Városüzemeltetési és
Gazdasági Csoport).
A kérelemhez csatolni kell a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában
részletezett tartalmú dokumentációt. A dokumentáció összeállítását a 101/2007. (XII. 23.)
KvVM rendelet13.§-a szerinti szakember végezheti, aki a jogalkotói szándék szerint lehet a 13.§
(1) bekezdés szerinti tervező, a 13.§ (2) bekezdés szerinti kútfúró, továbbá a 13.§ (3)-(6)
bekezdésben megjelölt végzettséggel rendelkező szakember (geofizikus, geofizikus-mérnök,
geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű
végzettség).
Az engedélyezési eljárás során a közreműködő szakember véleménye alapján szakértőként be
kell vonni az illetékes Vízügyi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem
veszélyeztet rétegvíz készletet. Rétegvíz érintettségének gyanúja esetén szakértői vélemény
megérkezését követően adhat ki a jegyző fennmaradási/üzemeltetési engedélyt!
Amennyiben a fennmaradási/üzemeltetési engedély kérelemmel érintett talajvízkút
vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem
szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére
(elbontására) kell kötelezni.
A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének
igazolásaként be kell mutatni azokat a dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros
állapotnak a megszüntetése megállapítható.
VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS MENETE:
Új kút létesítéséhez a hatályos jogszabályok alapján vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. A
kérelemhez csatolni kell a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában
részletezett tartalmú dokumentációt. A kérelem benyújtásához a formanyomtatványok
(kérelem és adatlap nyomtatvány) ebben az esetben is elérhetőek a www.ozd.hu honlapon, a
fent megadott útvonalon. A kút kivitelezése végleges vízjogi létesítési engedély birtokában
kezdhető meg! A kút kivitelezési munkáit a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §. (2)
bekezdése szerinti szakképesítéssel rendelkező kivitelező végezheti.
A vízjogi létesítési engedély feljogosít a vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési
engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
VÍZJOGI MEGSZÜNTETÉSI ENGEDÉLYEZÉS MENETE:
Meglévő kút megszüntetéséhez – függetlenül attól, hogy engedéllyel, vagy engedély nélkül
létesült – vízjogi megszüntetési engedélyt kell kérni.

A kérelemhez csatolni kell a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontjában
részletezett tartalmú dokumentációt. A kérelem benyújtásához a formanyomtatványok
(kérelem és adatlap nyomtatvány) ebben az esetben is elérhetőek a www.ozd.hu honlapon, a
fent megadott útvonalon. A kút megszüntetésére irányuló munkák végleges megszüntetési
engedély birtokában kezdhetők meg!
ILLETÉK
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja szerint a felszín
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és
díjfizetési kötelezettség alól.
HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS
Az Országgyűlés döntésének értelmében az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített
fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje 2020. december 31-ről 2023. december
31-re módosult. Aki ezen időpontot követően kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül
fúrt vagy ásott kútra, annak a hatóság – a fennmaradási engedély utólagos megadásával
egyidejűleg – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (4) bekezdése alapján
vízgazdálkodási bírság megfizetését írja elő. A természetes személyre kiszabható bírság
mértéke 300.000 forintig terjedhet. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében a vízgazdálkodási bírságra vonatkozó
rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését – 1996. július 1. napját – követően létesített kutak
esetén alkalmazhatók.
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