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TÁJÉKOZTATÓ 

A KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL 

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 

2020.június 16. 

 

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi 

létesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. 

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 

2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül  vagy engedélytől eltérően létesített  kútra 

legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 

együttesen teljesíti: 

- 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 legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel; 

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 

igények kielégítését szolgálja; 

- nem gazdasági célú vízigény. 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt 

az engedélyről. 

 

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: 

- tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye; 

- az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető 

nem az ingatlantulajdonos; 

- a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint; 

- a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú 

dokumentáció: 

„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. 
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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 szélesség és hosszúság, vagy EOV). 

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, típusa, 

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

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat. 

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

kútsapka. 

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

6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), 

a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a szűrő típusa. 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. 

§ (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

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

is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti 

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).” 

 

 

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes. 

 


