
Tájékoztatás a fúrt kutak engedélyeztetéséről 

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvényt, amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően 

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 

ha a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az 

engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély 

szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került 

megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.  

Ha 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. 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az 

illetékességgel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell 

készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín 

alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, 

aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított szakterületi tervezői jogosultságával 

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

rendelet által előírt adatokat. 

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind 

a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, 

amelyet engedély nélkül létesítettek. 

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis 

amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra 

szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt 

szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált 

laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági 

hozzájárulását. 

 

 

 

 

 



Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi 

 üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem 

 

 
1. A kérelmező :  

neve:     …………………………………………………………… 

címe (állandó lakhelye):  …………………………………………………………… 

anyja neve:    ……………...……………………………………………. 

születési helye, ideje:   …………………………...………………………………. 

 

2. A vízjogi létesítési engedély (fennmaradási engedély esetén nem kell kitölteni)  

száma:    ……………………………………………………............ 

kelte:     …………………………………………………………… 

kiállító hatóság:   …………………………………………………………… 

 

3.  A kút helye  

irányítószám: ………….. település:  …………………………………………... 

közterület jellege (utcanév), házszáma:  …………………………………………... 

helyrajzi száma:    …………………………………………....  

koordináták (földrajzi vagy EOV):   ……………………………………………  

terepszint (mBf):     …………………………………………… 

 

4. A vízhasználat célja (a megfelelőt húzza alá) 

 háztartási vízigény  

 házi ivóvízigény 

 

5.  A kút műszaki adatai  

5.1. talpmélység (terepszint alatt - méter):  ………………………………… 

nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter): ………………………………….  

 

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 kialakítása (a megfelelőt húzza alá) 

 akna 

 kútház 

 kútszekrény 

 kútsapka 

5.3.  csak ásott kút esetében: 

 5.3.1. kútfalazat: 

anyaga:   ………………………………………………………… 

átmérője (mm/mm): ………………………………………………..……….. 



helye (m-m)  ..…………………………………………….…………. 

vízbeáramlás helye (a megfelelőt húzza alá) 

 nyitott kúttalp  

 nyitott falazat 

helye (mindkét esetben m-m): …………………………………………….. 

5.3.2. a kút lezárása  

fedlap:  ………………………………………………………………… 

anyaga: ………………………………………………………………… 

 5.4. A vízkitermelés módja (a megfelelőt húzza alá) 

 kézi 

 gépi  

  

5.5. A használat során keletkező szennyvíz:  

mennyisége:  ………………………………………………………………. 

elhelyezése:  ………………………………………………………………. 

Nyilatkozat:  

A kérelemben a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba 

a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

Kelt: ................................................................... . 

 

................................................. 

tulajdonos  

 

Fennmaradási engedély esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. §-ában megjelölt 

szakember aláírása: 

 

................................................. 

kivitelező  

 

 

 


