
TÁJÉKOZTATÁS  

a 2018.01.01. előtt létesített kutak  

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról 

 

Magyarország ivóvízellátása jelenleg 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből 

történik.  

Az Országgyűlés, és a Belügyminisztérium már sokat foglalkozott az ország 

területén nagy mennyiségben megtalálható, illegálisan létesített kutak által 

okozott problémákkal.  

 A jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében  

minden kút – legyen az akár ásott, vagy fúrt kút- megépítéséhez, 

átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély 

szükséges. 

Jelen tájékoztató arról az esetről ad részletesebb tájékoztatást, ha a kút engedély 

nélkül létesült 2018.01.01. napját megelőzően, vagy esetleg attól eltérően került 

kialakításra. Ebben az esetben szükséges úgynevezett vízjogi fennmaradási 

engedélyt kérni. 

A települési Önkormányzat Jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút 

fennmaradásához, ami az alábbi feltételeket együttesen teljesíti: 

  A kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával üzemel, nem érint karszt- vagy rétegvizet; 

 500 m3/év alatti a vízigénybevétel; 

 a kút épülettel rendelkező ingatlanon van; 

 magánszemély a kérelmező; 

 a kút házi ivóvízigény és a háztartási vízigény kielégítését szolgálja; 

 a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Minden más esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes szerve jár el.  

Az eljárás 2018. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség alól. 

Fontos, hogy a jogszabályok előírásai alapján  

mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a kút tulajdonos,  

aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 

létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt,( ásott vagy fúrt kutat épített, vagy 

ilyet birtokol) ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást  

 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei 

fennállnak.  



 . Aki 2018 december 31-ig nem kérelmezi a vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárást a tulajdonában lévő engedély nélkül létesített ásott vagy 

fúrt kútra, annak 2019. 01.01-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie, amely 

természetes személyre kiszabott összege nem haladhatja meg  

a 300.000forintot. 

A kútra az ingatlan tulajdonosnak a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell 

szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. 

Tehát a bejelentés elmaradása bírságkockázatot jelent. 

Amennyiben tulajdonviszonyok változása következtében, a létesítő és a 

tulajdonos nem ugyanaz a személy, úgy a jelenlegi tulajdonos nyújt be 

fennmaradási engedély kérelmet. 

A jogszerűtlen, engedély nélkül létesített kutakra vízjogi fennmaradási engedély 

adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, 

népegészségügyi, és építési érdekeket nem sért.  

A fennmaradási engedély kérelemmel be kell nyújtani a tényleges megvalósulási 

állapotot tartalmazó tervdokumentációt, amelyet olyan szakember készíthet, 

aki jogosultságot rendelkezik vízilétesítmények műszaki tervezési feladataira, 

vagy az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett.  

A tervdokumentáció készítőjének a fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM 

rendelet 13§ (2) bek szerint a szakmai megfelelést igazolnia kell. 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást a Dányi Polgármesteri Hivatalban  

(Dány Pesti u 1.) lehet kezdeményezni, a kérelem nyomtatvány pedig elérhető az 

a Dány Község honlapján és a polgármesteri hivatalban.    

  

Az engedélyezési eljárás elektronikus formában történő ügyintézése jelenleg nem 

lehetséges, a kérelmeket postai úton vagy személyesen szíveskedjenek a 

Hivatalba eljuttatni! 

  

Pervainé Hangodi Ágnes 

jegyző  

Csatolmány(ok): 

Kút fennmaradási engedélyezési kérelem nyomtatvány    

 

https://szigethalom.asp.lgov.hu/sites/szigethalom/files/imce/2018-10/k%C3%BAt%20fennmarad%C3%A1si%20enged%C3%A9lyez%C3%A9si%20k%C3%A9relem-2.pdf

