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TÁJÉKOZTATÓ
Vízilétesítmények –
ásott és fúrt kutak –
engedélyeztetési
eljárása

VÍZILÉTESÍTMÉNYEK – ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK – ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSA
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a 2018. január 1. napjától a vízjogi
létesítési engedély nélkül megépített kutakra az építtetőnek (tulajdonosnak) vízjogi
fennmaradási engedélyt kell kérnie 2020. december 31-ig.
Az alábbiakban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén a vízjogi hatósági jogkörben a
település jegyzője jár el, tehát a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez az engedélye szükséges.
Feltételek:
 védőterület, karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
mennyiséget nem meghaladó kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemelő,
 magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgáló,
 nem gazdasági célú vízigénybevétel.
Továbbá:
 a kiemelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető
módon való elhelyezése,
 a kút fennmaradásának engedélyeztetése esetén – szakértőként az illetékes vízügyi
hatóság bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a
vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket,
 a kormányrendelet követelményeinek maradéktalan teljesítése.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el
és dönt az engedélyek kiadásáról.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.
Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154.
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
Telefon: 06-1-459-2476; 06-1-459-2477; 06-1-459-2460
A fennmaradási engedély kiadására indított eljáráshoz kérelem benyújtása szükséges (a
formanyomtatvány elérhető a bpxv.hu honlapon, illetve kérhető az Ügyfélszolgálaton).
Az eljárás illetékköteles, melynek díja 3.000,-Ft és a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell
leróni illetékbélyeg formájában, valamint a nyomtatványra kell felragasztani.
Azon kutak esetében, amelyek létesítésekor jogszabály nem írta elő az engedély kötelező
meglétét, tehát jogszerűen létesültek engedély nélkül, nem alkalmazható a fennmaradási
engedély, ezekre üzemeltetési engedélyt kell kérni, melyet a fentebb olvasható feltételek
alapján vagy a település jegyzője vagy pedig a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ad meg.
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Ásott kút
Fúrt kút
1885 – 1964. július között létesített kút 1885 – 1964. július között létesített kút
esetében („kutat saját birtokán, mindenki esetében („kutat saját birtokán, mindenki
szabadon
építhet”)
ÜZEMELTETÉSI szabadon
építhet”)
ÜZEMELTETÉSI
engedélyt kell kérni.
engedélyt kell kérni.
1964. július 01. – 1992. február 15. között 1960. augusztus 08. – 1992. február 15.
engedély nélkül létesíthető kutak esetén között létesített kút (1960. augusztus 08-án
ÜZEMELTETÉSI engedélyt kell kérni.
életbe lépett utasítás szerint létesítésükhöz
Ezen időintervallumban „engedély nélkül nem kellett engedély) ÜZEMELTETÉSI
létesíthető” ásott kút: első vízzáró réteget nem engedélyt kell kérni.
haladja meg, élővízfolyás, csatorna vagy
állóvíz medrétől legalább 20 m távolságra van
és biztosított az építési előírásokban rögzített
védőtávolság; a víz kiemelése kézi erővel
vagy olyan gépi berendezéssel történik,
melynek teljesítőképessége nem haladja meg
a háztartás indokolt vízszükségletének
kielégítéséhez szükséges mértéket.
Egyéb esetben az 1964. július 01. – 1992.
február 15. között létesített kutakra
FENNMARADÁSI engedélyt kell kérni.
1992. február 15. után létesült kútra 1992. február 15. után létesült kútra
FENNMARADÁSI engedélyt kell kérni.
FENNMARADÁSI engedélyt kell kérni.
Fúrt kút esetében a kivitelezést az végezheti:
 aki vízkútfúró szakképesítéssel,
 vagy szakirányú középfokú vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot
számára igazolja,
 valamint a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet tanúsító igazolásával,
megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
Az 1995. évi LVII. törvény 29 §-a értelmében a bírság az engedély nélkül létrehozott
víziépítményekre az építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy
vízhasználat esetén 1.000.000,-Ft-ig terjedhet. A természetes személyre kiszabható bírság
összege nem haladhatja meg a 300.000,-Ft-ot.
Azaz építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, kutat és legkésőbb 2020. december 31. napjáig kérelmezi a fennmaradási
engedélyt az ügyben illetékes hatóságtól.
A kérelmet személyesen Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(Bp. XV. ker. Bocskai u. 1-3.) vagy postai úton lehet benyújtani.
További információért kérjük, forduljanak a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Főosztályához – e-mail: varosgazdalkodas@bpxv.hu, telefon: 06-1-305-3193, valamint
keressék fel honlapunkat – www.bpxv.hu.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részletes tájékoztatója megtekinthető a
www.bpxv.hu honlapunkon.
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Kapcsolódó jogszabályok:
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
 a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)
Kormányrendelet
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