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Tájékoztató a kutakkal kapcsolatos bejelentésről 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 1. mellékletének 26. pontja szerint a kutak vízilétesítmények. 

A törvény 28. § (1) bekezdése értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 

vízjogi engedély szükséges. Látható tehát, hogy az 1996. év óta minden kútnak kellene lennie engedélyének, 

függetlenül attól, hogy mikor létesült. 

A vízjogi engedélyezés az építésügyi hatósági eljárások logikájához hasonlóan általában 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 kutak engedélyezésének rendszerét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szabályozza. A kutak engedélyezését a területi vízügyi hatóságok, melyek 

szervezetileg jelenleg a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a jegyző végzi. A két 

hatóság – a vizilétesítmények jellegétől, műszaki paramétereitől függően - eltérő hatáskörökkel rendelkezik. A házi 

kutak esetében jellemzően a jegyző a hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság, a Korm. r. 24.§-ában rögzített 

feltételek teljesülése esetén. Ezek a következők: 

 A kút helye nem érint vízbázis védőterületet 

 A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. (A rendelet nem határoz meg mélység határt!) 

 A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni. 

 A kút csak épülettel rendelkező ingatlanon van 

 A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja. 

 A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt. 

 

A fentiek teljesülése esetén a jegyző helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési 

eljárást folytat le (a Vgtv. 4. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján) és ő adja ki a kutak fennmaradási és 

üzemeltetési engedélyét. 

A jegyzőnek az eljárás során vizsgálni kell a következő feltételek teljesülését: 

 A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el. 

 Esetleges szennyező forrásoktól (kerti árnyékszék, derítő akna) kellő távolságra helyezkedik-e el. (A felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§.) 

 Csapadékvíz nem kerül bevezetésre a kútba 

 Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 16/A.§ (4) bekezdés alapján „A saját célú 

ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a vízkivétel körül 10 méteres 

körzet a saját ingatlanon belül legyen. 

 A kút átmérője fúrt kutak esetén minimum 90 mm. (Az MSZ 22.116:2002 szabvány szerint a szűrőcső 

legkisebb belső átmérője 90 mm) 

 

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

igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!  

A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 

(XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerinti iratokat és adatokat. 

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól amennyiben a fennmaradási engedélyezési 

eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, azonban 3.000 Ft illetékfizetési kötelezettség terheli a kérelmezőt 

(illetékbélyeg formájában). 

Házi ivóvízigény kielégítése: 

Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény céljára használják, a kút saját célú ivóvízműnek minősül. Új 

saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. A meglévő ivóvízmű az 

üzemeltetési engedély lejártát követően házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető. Ivóvízcélú hasznosítás 

esetén a vonatkozó szabályokat be kell tartani.  

Ivóvízcélú hasznosítás esetén a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala 

szakhatósági vizsgálata és hozzájárulása is szükséges. Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői 

vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt! 
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Egyéb fontos szabályok: 

 Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket a 

környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.  

 Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, 

mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést 

okozhatnak. 

 A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi 

szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó 

zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól. 

 A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró 

vagy tervező vagy hidrogeológiai szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a 

kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában nem 

követelmény a jogszabály által meghatározott szakember közreműködése. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki 2018. december 31-ig benyújtja a fennmaradási engedély kérelmet, és az engedély 

megadásának feltételei fennállnak, az a jogszabály alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. 

 

A fentiek alapján az alábbi módokon szükséges a meglévő kutak fennmaradási és üzemeltetési engedély iránti kérelem 

benyújtása: 
 72/1996. (V.22.) Korm. r. 24. §-nak megfelel Nem felel meg 

 Ásott kút (beton, tégla) Fúrt kút (műanyag/acél)  

Használati jelleg Csak 

locsolásra  

Ivóvízcélú (is) Csak locsolásra  Ivóvízcélú (is) Használati 

jellegtől 

függetlenül 

Eljáró hatóság Jegyző (Polgármesteri Hivatal) Katasztrófavéde

lmi Igazgatóság 

Bevont szakhatóság  megyei 

kormányhivatal 

népegészségügyi 

hatáskörben 

eljáró járási 

hivatala 

 megyei kormányhivatal 

népegészségügyi 

hatáskörben eljáró járási 

hivatala 

 

Benyújtandó 

dokumentumok 

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a táblázat alatti 

1. pontban felsorolt tartalom szerinti kérelem (adatlap) kitöltése 

41/2017. (XII. 

29.) BM 

rendelet 2. 

számú melléklet 

II. pontja szerint 

Csatolandó 

nyilatkozatok 

A táblázat alatti 2. pontban felsorolt tartalom szerinti nyilatkozatok megtétele  

Csatolandó 

vizsgálati 

dokumentum 

 Ivóvízcélú 

felhasználás 

esetén a 

147/2010. 

(IV.29.) Korm. 

r. szerinti 

vízminőség-

vizsgálat 

eredménye 

 Ivóvízcélú felhasználás 

esetén a 147/2010. (IV.29.) 

Korm. r. szerinti 

vízminőség-vizsgálat 

eredménye 

 

Az engedélyes által 

bevonandó, aláíró 

szakember/szervezet 

 Akkreditációval 

rendelkező 

vízmintavevő 

szervezet és 

laboratórium 

vízkútfúró 

szakképesítéssel és 

jogosultsággal 

rendelkező 

szakember 

(101/2007. (XII.23.) 

KvVM rendelet 13. § 

(2) bekezdése szerint) 

Akkreditációval rendelkező 

vízmintavevő szervezet és 

laboratórium, 

vízkútfúró szakképesítéssel 

és jogosultsággal rendelkező 

szakember (101/2007. 

(XII.23.) KvVM rendelet 13. 

§ (2) bekezdése szerint) 
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1.) A jegyzői jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges 

dokumentáció tartalma: 

 

1.1. Ásott kút, csak öntözési célra: 

 Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf). 

 A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 A kút műszaki adatai:  

o talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

o kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, 

helye (m-m). 

o A kút lezárása: fedlap, anyaga. 

o A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi 

o A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése 

o Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):  

o A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

o A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. 

o A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket. 

o A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon, vagy építési engedéllyel/egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van. 

o A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja. 

o A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt. 

o A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

o A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el. 

 Kitöltött kérelem adatlap 

 

 

1.2. Ásott kút, ivóvízcélú (is): 

 Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf). 

 A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 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. 

 A kút műszaki adatai: 

o talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

o kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, 

helye (m-m). 

o A kút lezárása: fedlap, anyaga. 

 A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi 

 A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése 

 Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):  

o A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

o A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. 

o A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket. 

o A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon vagy építési engedéllyel/egyszerű 

bejelentéssel rendelkező ingatlanon van. 

o A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja. 

o A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt. 

o A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

o A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el. 

 Kitöltött kérelem adatlap 
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1.3. Fúrt kút, csak öntözési célra: 

 Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf). 

 A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 A kút műszaki adatai: 

o Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

o Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 

o Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 

o Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 

o A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka. 

 A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi. 

 A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

 Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása a kútr. 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. Ennek keretében az a szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék 

szerint vízkútfúró szakképesítéssel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel és kút-kivitelezési, vagy a 

Bányafelügyelet által kiadott jogosultsággal rendelkezik, nyilatkozik arról, hogy a kút műszaki kialakítása a 

vonatkozó előírásoknak megfelel. 

 Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):  

o A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

o A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. 

o A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket. 

o A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon vagy építési engedéllyel/egyszerű 

bejelentéssel rendelkező ingatlanon van. 

o A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja. 

o A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt. 

o A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

o A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el. 

 Kitöltött kérelem adatlap 

 

 

1.4. Fúrt kút, ivóvízcélú (is): 

 Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

 A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf). 

 A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

 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 

 A kút műszaki adatai: 

o Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

o Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 

o Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 

o Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 

o A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka. 

 A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi. 

 A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

 Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

 A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása, a kútr. 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. Ennek keretében az a szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék 

szerint vízkútfúró szakképesítéssel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel és kút-kivitelezési, vagy a 

Bányafelügyelet által kiadott jogosultsággal rendelkezik, nyilatkozik arról, hogy a kút műszaki kialakítása a 

vonatkozó előírásoknak megfelel. 

 Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):  

o A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

o A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. 
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o A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket. 

o A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon vagy építési engedéllyel/egyszerű 

bejelentéssel rendelkező ingatlanon van. 

o A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja. 

o A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt. 

o A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

o A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el. 

 Kitöltött kérelem adatlap 

 

 

A kérelem adatlap az Önkormányzat honlapjáról letölthető. 

 

 

. 

 

 


