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Tájékoztatás 
 

a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői hatáskörbe 

tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31 napja az engedély nélkül, vagy 

engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A 

szabályozás értelmében, aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül 

fúrt vagy ásott kútra, annak 2021. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell 

fizetnie. 

 

Tájékoztatom Ács város lakosait, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) hatályos rendelkezései alapján mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi 

tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 

hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy 

üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi-létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. 

 

Az engedély nélkül létesített kutak engedélyezésével kapcsolatos 

 legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze. 
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A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi 

engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, 

vagy attól eltérően került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni mind az ásott, 

mind a fúrt kutak tekintetében. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. 

§ (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 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 

rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevétellel és 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

 épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a 

háztartási igények kielégítését szolgálja, 

 nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 

üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása. (cím: 9021 Győr, Árpád u. 28.-33., tel.: 

0696/518-297) 

 

NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 

hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó ÁSOTT VAGY VERT KUTAK esetekben (a 101/2007. 

KvVM rendelet 13. § értelmében) NEM KELL SZAKEMBERT FOGADNI, KIZÁRÓLAG 

A HONLAPRÓL IS LETÖLTHETŐ KÉRELEM NYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTENI. 

 

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem 

benyújtásakor csatolni kell: 

1. Ivóvízigény esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye  

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 

vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően. 

3. Fúrt kút esetében, ha a vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a 

felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2017. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § szerint képesítést 

igazoló okiratok másolata. 

/101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése kimondja: 

 Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – a települési 

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

felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az 

elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára 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./ 

 

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes 

az illeték - és díjfizetési kötelezettség alól. 

A jelen szabályozás értelmében, aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az 

engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak  2021. január 01. napját követően 

vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A vízgazdálkodási bírság kizárólag 1996. július 1-

je után létesített kutak esetén szabható ki a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 27. § (6) 

bekezdése alapján. 

A kérelem letölthető honlapunkról, valamint átvehető a polgármesteri hivatal 

ügyfélszolgálatán.  

 

Dr. Fülesné Balogh Anita 

 jegyző 
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