Tájékoztató

Ásott- vagy fúrt kutak bejelentéséről
Tisztelt Szabadbattyániak!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) 2020. július 01. napjától hatályos rendelkezései
értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki
az egyes törvényeknek a polgári biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

2023. december 31-ig kérelmezi.”
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül vagy attól eltérően
került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden
olyan kútra, amelyet engedély nélkül létesítettek.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1)
bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges 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 rétegvíz készlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
házi ivóvízigény kielégítést szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégzése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: - a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
- 500 m3 /év vízigénybevétel alatti,
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmező,
- a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Gazdasági célú vízigény: a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú
vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel nem a saját háztartási
igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Jegyző által kiadott engedélyek:

 Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.
 Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított
kutak esetében.

 Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.
 Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen
létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.

Minden 1992. február 15. után létesített minden ásott és fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem
rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.
Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,

 arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) engedély kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,

 minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az
illetékességgel rendelkező Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor
csatolni kell:
- adatlapot
- helyszínrajzot
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről,
– ívóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek lehárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)
Korm.rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentumot,
Fúrt kút esetén még:
- a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát.
A jelen szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély
nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell
fizetnie. (A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80 %-áig, engedély nélküli
vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. A természetes személyekre kiszabott
bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft- ot.)

Az eljárás „a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai”-ról szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 3 pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési

kötelezettség alól.

Amennyiben valaki nem ért egyet a határozattal, úgy a megyei kormányhivatalhoz benyújtott
fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény – Melléklet: XIII Egyes környezet- és
természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. pontja „A fellebbezés illetéke a) e törvény
eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás
illetékek kétszerese.”

Mivel az alapeljárás illetékmentes, ezért a fellebbezés is.

Az eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei,
továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek egyéb
eljárási költségnek minősülnek, amelyet a kérelmező visel.
A kérelmet egy példányban kell benyújtani Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (8151
Szabadbattyán, Csikvár tér 1.), vagy ügyfélkapun, hivatali kapun keresztül (KRID azonosító: 408175754).
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