
TÁJÉKOZTATÁS  

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) módosítása értel-

mében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-

jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilé-

tesítményt (ásott-, vagy fúrt kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. 

december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.  

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól 2018. december 

31-ig. 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§ 

(1) bekezdése alapján: 

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, 

amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatá-

rolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 

igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-

készlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendel-

kező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények 

kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 

feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és meg-

szüntetéséhez; 

 

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását 

és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

 

Röviden: Ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a 

kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvíz-

igény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt 

szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a 

katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! 

A jegyzőhöz benyújtandó kérelem mellékleteként arra jogosultsággal rendelkező tervező 

(vízgazdálkodási mérnök) által készített megvalósulási tervdokumentációt és a kutat, il-

letve annak környezetét bemutató fotót kell csatolni. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700123.KOR/tvalid/2018.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700123.KOR/tvalid/2018.1.1./tsid/


Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 

2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létreho-

zott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 

000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 

300 000 forintot. 

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Tamási Közös Önkormányzati 

Hivatal Értényi Kirendeltségén kaphat.  

 

 

A kérelem ide kattintva letölthető (pdf). 

 

 

   Gulyásné dr.Könye Katalin jegyző felhatalmazása alapján: 

       Bati Tamásné 

                          jegyzői megbízott 
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