Tisztelt Lakosok!

Amint már bizonyára értesültek róla az Alkotmánybíróság 2018. júliusban alkotmányellenesnek
nyilvánította a vízgazdálkodási törvény azon módosítását, mely szerint a 80 méternél nem
mélyebb kutak fúrásához, fenntartásához sem engedély, sem bejelentés nem szükséges, így
MINDEN ÁSOTT ÉS FÚRT KÚTRA fennmaradási vagy üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény módosítása értelmében mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (kutat)
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az
engedély megadásának feltételei fennállnak.
Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezetvagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem
elutasítása mellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére kell kötelezni.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
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.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek
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
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 lehatárolt
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és 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
megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának
elvégeztetése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel
rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény 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 az
illetékességgel rendelkező BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
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.
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a
fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet
engedély nélkül létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a
szakhatóság bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis
amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra
szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt
szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium
vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági
hozzájárulását.
A kérelem benyújtásához a mellékelt formanyomtatvány kitöltése szükséges.
A kérelemre 3.000,- Ft illetékbélyeget kell leróni és fényképfelvételt kell mellékelni!
A kérelmeket ásott kút esetében elegendő a tulajdonosnak aláírni, fúrt kút esetében kötelező a
a”felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről”
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ában megjelölt szakember aláírása is.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges
dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet szabályozza, melyek a kérelembe
beépítésre kerültek.

A kérelmeket a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalban (3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. sz..) kell
benyújtani 2018. december 31-ig.
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