
Mentesül a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól az, aki 2023. december 31-ig kezdeményezi az 

engedély nélkül létesített kút fennmaradási engedélyezési eljárását 

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

− a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi 
védőterületet 

− a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet 

− 500 m3/év vízigénybevétel alatti 

− a kút épülettel rendelkező ingatlanon van 

− magánszemély a kérelmező 

− a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja 

− a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 
 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. 
 
A kút megvalósítása előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell 
kérni. 
Az engedély nélkül létesült kutakra és a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra 
fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért 
vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem. 
Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor. 
 
Teendők ásott kút esetében a fenti feltételek együttes teljesülésekor: 

Kérjen egy ehhez szükséges formanyomtatványt a helyi önkormányzatnál, vagy az önkormányzat 
honlapjáról le is töltheti. A nyomtatványhoz csatolni kell fényképet a kútról, amelyen látszik a kút és a 
környezete. Javasolt egy közeli és egy távolabbi kép, ahol a távolabbi képen látható, hogy a kút úgy van 
lefedve, hogy abba csapadék vagy szennyeződés nem kerülhet. Szennyvizet és csapadékot tilos a kútba 
elvezetni! A fotót elég kinyomtatva, fekete-fehérben is a nyomtatványhoz csatolni. A lényeg, hogy a kút 
látható és beazonosítható legyen. Szükséges az ingatlanról egy egyszerű helyszínrajz, amin feltüntetésre 
kerülnek az épületek és a kút helye. 
 
Ha a kérelem kitöltés és a fotó készen van, az érintett ingatlan tulajdoni lapján szereplő összes 
tulajdonossal alá kell íratni a nyomtatványt, ezután be lehet nyújtani a jegyzőnek. 
 
Teendők fúrt kút esetében a fenti feltételek együttes teljesülésekor: 

Fel kell keresni egy szakembert (kútfúró, hidrológus), aki kiállítja a szükséges dokumentációt. Ha készen 
van a dokumentáció, alá kell íratnia az érintett ingatlan összes tulajdonosával, és le kell adnia a jegyzőnek. 
 
A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha 
úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). 
 
A jegyzőnek átvételtől számítva 60 napja van elbírálni a kérelmet. 
 
A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az 
eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. 
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
 
Kőszárhegy, 2023. márciusa 


