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TÁJÉKOZTATÓ
Kutak jegyzői hatáskörbe tartozó engedélyezéséről

A jegyző helyi vízgazdálkodási hatóságként létesítési, üzemeltetési és fennmaradási
engedélyt ad ki a házi ivóvízigényt vagy háztartási igényt kielégítő ásott, fúrt és vert kutak
tekintetében, melyek a talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemelnek.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. §
(1) bekezdés a) pontjának megfelelően alábbi feltételek együttes fennállása esetén jár el a
jegyző:
-

a kút helye nem érint vízbázisvédelmi területet,
a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel,
a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni,
kút csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére
engedélyt adtak/ bejelentés megtörtént a hatóság felé,
a kútra magánszemély kér engedélyt,
a vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében történik,
a kút nem gazdasági vízkivétel (pl. üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, ipari
tevékenység) céljából létesül.

Ha a fentiek közül bármely feltétel nem teljesül, akkor a kúttal kapcsolatos engedélyezési
eljárás tekintetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatáskörrel rendelkező szerv.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésének megfelelően
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2020.
július 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet kutat.

Új kutak létesítése

A kút létesítése előtt, a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére benyújtott
kérelemmel indul az eljárás.
A létesítési engedélyezési eljárás illetékmentes, eljárási díjat, szakhatósági díjat nem kell az
ügyfélnek fizetnie.
A kérelem kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja
rendelkezik.
A kérelemhez kötelező mellékletként csatolandó:

amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének
nyilatkozata, vagy hozzájárulása, a kút létesítéséhez,
amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata a kút létesítésével kapcsolatban,
fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy olyan
szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút létesítési eljárásának megindításához
formanyomtatványt rendszeresített.

Újonnan létesített kút használatbavétele, meglévő kutakkal kapcsolatos üzemeltetési
engedélyezési eljárás

Létesítési engedélynek megfelelően kivitelezett kút esetében a kivitelezést követően
üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti, melynek részét
képezi a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés a létesítési engedélynek
megfelelően történt-e, illetve amennyiben nem, pontosan miben mutatkozik a létesítési
engedélytől eltérés.
Az üzemeltetési engedélyezési eljárás a fentieknek megfelelően egyaránt vonatkozik
-

a létesítési engedély birtokában létesített „új” kutakra,
a korábban létesítési engedély birtokában létesített, azonban nyilvántartásba nem vett
„régi” kutakra,
az olyan korábban létesített kutakra, amelyek olyan időszakban létesültek, amikor a
jogszabály nem tette kötelezővé kút létesítéséhez a létesítési engedély meglétét.
Üzemeltetési engedélyt kell kérni az 1992. február 15. napja előtt létesült kutak
esetében
• arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
• minden fúrt kútra.

Az üzemeltetési engedélyezési eljárást megindító kérelem kötelező mellékletét képezi:
fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
amennyiben a kút létesítése korábban létesítési engedély birtokában történt – a létesítési
engedély másolata,
amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének
nyilatkozata, vagy hozzájárulása a kút üzemeltetéséhez,
amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével kapcsolatban,
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fúrt kút esetében – amennyiben vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelő igazolás (Országos
Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy olyan szakirányú középfokú végzettség
igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és
gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).
Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének
engedélyezése iránt.
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút üzemeltetési engedélyezési eljárásának
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.

Meglévő kutakkal kapcsolatos fennmaradási engedélyezési eljárás
Fennmaradási engedélyezési eljárásban a hatóság a létesítés és az üzemeltetés szempontjait is
körültekintően vizsgálni köteles.
Fennmaradási engedélyt akkor kell kérelmezni, amennyiben
- az „új” kút létesítése létesítési engedély nélkül történt, vagy
- a korábban létesített „régi” kút létesítéséhez a jogszabály létesítési engedély meglétét
írta elő, azonban ennek hiányában történt a létesítés.
Fennmaradási engedélyt kell kérni
• az 1992. február 15. napja után létesítési engedély nélkül létesült minden kútra
(ásott és fúrt kútra egyaránt) arra tekintettel, hogy a jogszabály előírásának
megfelelően ezekre vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni,
• az 1992. február 15. napja előtt létesült ásott kútra, amelyre a létesítésének
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) létesítési
engedélyt kellett volna kérni.
A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja rögzíti.
A kérelem kötelező mellékletét képezi:
fényképfelvétel a kútról és környezetéről,
amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének
nyilatkozata, vagy hozzájárulása, a kút fennmaradásához,
amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata a kút üzemeltetésével/fennmaradásával kapcsolatban,
fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy olyan
szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).
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Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének
engedélyezése iránt.
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút fennmaradási engedélyezési eljárásának
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.

Meglévő kutakkal kapcsolatos megszüntetési engedélyezési eljárás
Már létező kút megszüntetése előtt a megszüntetésre engedélyt kell kérni, mely során a hatóság
megvizsgálja a kút megszüntetésének módszerét.
A kérelem tartalmi elmeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja rögzíti.
A kérelem kötelező mellékletét képezi:
fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítés vagy olyan
szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja)
ha az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozata a kút megszüntetéséhez.
Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetésének
engedélyezése iránt.
A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kút megszüntetési engedélyezési eljárásának
megindításához formanyomtatványt rendszeresített.
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