
TÁJÉKOZTATÓ A VÍZILÉTESÍTMÉNYEK (KUTAK) ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

 

Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészlet 

véges természeti erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a 

vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon. Ma 

Magyarországon a fenntartható vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül 

létesített és üzemeltetett kutak nagy száma.  

A kutak a Vízgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. mellékletének 26. 

pontja szerinti vízilétesítmények. A törvény 28. § (1) bekezdése értelmében a kutak 

megépítéséhez,  átalakításához,  üzemeltetéséhez  és megszüntetéséhez vízjogi engedély 

szükséges.  

 

A jegyző a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja  alapján a vízgazdálkodási feladatokkal 

kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása körében helyi vízgazdálkodási 

hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési  eljárást folytat le. 

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

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 

rétegvízkészlet 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. 

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem teljesül, abban az esetben az illetékes  megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges ! 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700123.KOR/tvalid/2017.4.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700123.KOR/tvalid/2017.4.1./tsid/


 

Az engedélyezési eljárást mind az ásott és mind a fúrt kutakra le kell folytatni akkor is, ha a 

kút létesítésének idején jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét. 

 

A kútra az ingatlan tulajdonosának az engedélyt akkor is meg kell szerezni, ha úgy 

nyilatkozik, hogy a kutat nem használja vagy csak locsolási célra használja. 

A kút megszüntetése szintén vízjogi engedély köteles. 

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó 

vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú 

vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját 

háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet 

végez. 

 Az engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni  

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

(VI.13.) KHVM rendelet szerint. 

A tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre 

följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.  

 

Az  eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, de 5000 Ft 

illetékfizetési kötelezettség terheli. 

 

1. Vízjogi üzemeltetési  és  fennmaradási engedély 

  
A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre  -az ásott és fúrt kutakra -

vízjogi fennmaradási illetve üzemeltetési engedélyt kell kérni. 

a) Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély 

meglétét (jogszerűen létesültek engedély nélkül), üzemeltetési engedélyt kell kérni. 

b) Mindazon kutakra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és 

elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási 

engedélyt kell kérni. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető 

(tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. 

január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. 

december 31-ig fennmaradási illetve üzemeltetési engedélyt kér. 
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó: 

 A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött 

kérelem nyomtatvány  

 Helyszínrajz 

 Műszaki leírás 

 Fénykép felvétel a kútról 

 Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.  

 Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 5000 Ft értékű illetékbélyeg 

  



A kérelmet Bakonyszentkirály Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére kell benyújtani 

a Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási 

engedély iránti kérelem nyomtatványon. 

 

Tervezők elérhetősége a Hivatalban kérdezhető. 

 

2. Vízjogi létesítési engedély 
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó: 

 A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem 

nyomtatvány  

 Helyszínrajz 

 Műszaki leírás 

 Fénykép felvétel a kútról 

 Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.  

 Fúrt kút esetében: 

      A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének 

való megfelelés igazolása. 

 5000 Ft értékű illetékbélyeg 

  

.3. Vízjogi megszüntetési engedély 

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó: 

 A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem 

nyomtatvány 

 Helyszínrajz 

 Műszaki leírás 

 Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 5000 Ft értékű illetékbélyeg 

 


