
Tisztelt vaskúti lakosok! 

 

Bizonyára ismeretes Önök előtt a médiában oly sokszor emlegetett, fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos 

jogi szabályozás, illetve a szabályozás enyhítésére vonatkozó törekvések, a szabályozásból eredő 

lakossági kötelezettségek. 

Az Országgyűlés a szabályozás enyhítésére vonatkozó törekvéseket elutasította, így az alábbi 

rendelkezések irányadók a hatósági eljárással kapcsolatosan. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4. napjával 

hatályba lépett 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a 

létesítő, aki a hatálybalépést megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig 

kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A vízjogi engedélyezés az építésügyi hatósági eljárások logikájához hasonlóan általában kétlépcsős 

eljárás: létesítési (építési) és üzemeltetési (használatbavételi) engedélyezésből áll. A jogszerűtlenül, 

engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút 

vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket 

bizonyítottan nem sért. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján 

kerülhet sor. A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg 

kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent 

kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem kerül szakszerűen eltömedékelésre), addig az 

engedélyezési eljárást le kell folytatni. 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell 

készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 

(VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti 

vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 

(XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan 

tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával 

rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a KHVM 

rendelet által előírt adatokat. Az eljárás mentes a díjfizetési kötelezettség alól 

– az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha arra a 

vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor; 

– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása 2018. december 31-ig. 

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló 

igazolásokat a KHVM rendelet szerint. 

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy 

rétegvíz készletet. 

A jegyző csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki 

fennmaradási engedélyt! 



A fentiek alapján felhívom a Tisztelt vaskúti lakosságot, hogy a kérelem időben történő leadása 

érdekében szíveskedjenek kútfúrással foglalkozó, hivatásos, hatósági engedéllyel rendelkező 

szakembert megkeresni a kérelem mellékletének kitöltése érdekében.  

A kérelem melléklete, azaz a dokumentáció a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklete 

néven az interneten is elérhető. 

 

Vaskút, 2018. október 10. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Élő Ferenc  sk.      Dr. Szász Balázs sk. 

        jegyző                  aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. melléklet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelethez 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi 

engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalma 

 

I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 

szükséges dokumentáció tartalma 

 

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 

2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, 

koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf). 

 

3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút. 

 

4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 

5. A tervezett kút műszaki adatai: 

 

5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m); 

 

5.2. csak fúrt kút esetében 

 

5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 

 

5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 

 

5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 

 



5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, 

kútsapka. 

 

6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja. 

 

7. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 

8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. 

 

II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma 

 

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén 

nem kell kitölteni). 

 

3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták 

(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf). 

 

4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 

5. Ivóvízcélú felhasználás 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. 

 

6. A kút műszaki adatai: 

 

6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

 

6.2. csak fúrt kút esetében: 



 

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 

 

6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 

 

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 

 

6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás 

helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m). 

 

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka. 

 

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga. 

 

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi. 

 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 

6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; 

fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy 

csapadékvíz nem kerülhet). 

 

III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma 

 

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 



2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén 

nem kell kitölteni). 

 

3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták 

(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf). 

 

4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása. 

 

5. A kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 


