
 

 
 

 

 

          Illetékmentes 

 

K É R E L E M 

helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási 

engedélyének kiadására  

 

1. A kérelmező :  

neve:     …………………………………………………………… 

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

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

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

            Elérhetősége:(telefonszám, email cím:)………………………………………………… 

 

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén 

nem kell kitölteni.) …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3.  A kút helye  

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

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

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

koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy EOV): …………………………… 

      ……………………………………………  

Kút típusa: (a megfelelőt kérjük aláhúzni:) - ásott kút 

                                                               - fúrt kút 

     Kút létesítésének időpontja: ………………………………………………………………. 

     (ha a pontos időpont nem ismert, a létesítés becsült időpontja: ……………………………..) 

      

 

4. A vízhasználat célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 háztartási vízigény  

 házi ivóvízigény 

 éves felhasználás: ……………………m3 

 

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén 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: …………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6.   A kút műszaki adatai  

6.1. talpmélység (terepszint alatt - méterben), ………………………………… 

nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méterben): ……………………………… 

6     csak fúrt kút esetében 



 

 
 

 

 

6.2.1.  iránycső:  

anyaga:  …………………………………………………………………… 

átmérője :………………………………………………………………….. 

rakathossz: ……………………………………………………………..….... 

6.2.2. csövezet: 

anyaga:  …………………………………………………………………… 

átmérője :………………………………………………………………….. 

rakathossz: ……………………………………………………………..….... 

6.2.3. szűrőzött szakasz:  

mélységköze:  ……………………………………………………………........ 

átmérője: ………………………………………………………………….. típusa

  ………………………………………………………………….. 

 6.2.4. csak ásott kút esetében: 

  kútfalazat: 

anyaga:   ………………………………………………………… 

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

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

vízbeáramlás helye (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 nyitott kúttalp  

 nyitott falazat 

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

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében):  

akna …………………………………………………………………….. 

kútház …………………………………………………………………….. 

kútszekrény ………………………………………………………………. 

kútsapka ………………………………………………………………….. 

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga: ……………………….. 

6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga, …………………………………… 

                                    átmérője (mm),……………………………………… 

                                    a csövezet rakathossza (m-m)………………………. 

             a szűrőzött szakasz mélységköe (m-m)……………………………………. 

             a szűrő típusa: ………………………………………………………………… 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz:  

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

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

 

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

 

.................................................    ……………………………. 

tulajdonos /kérelmező aláírása     kivitelező aláírása 

 

………………………………………………………… 

            6.9.pont szerinti (kútr.13.§ (2) bek.) szakember aláírása 



 

 
 

 

 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről 

6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a felszín alatti 

vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 

(XII.23.) KvVm. rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

6.9. Nyilatkozat: (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; 

fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem 

esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember; a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút 

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

6.10. Nyilatkozat a kút használatáról 

6.11. Ivóvízcélú használat esetén 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

NYILATKOZAT  

   (Üzemeltetési engedélyhez)     

 

                                                                       

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

felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

 

Kelt: …………………………………………..  

………………………………………….  

kérelmező aláírása 

 

 

Fúrt kút esetén:  

 

Kelt: …………………………………………..  

………………………………………….  

 

         kivitelező aláírása 

 

 



 

 
 

 

NYILATKOZAT  

(Üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez)  

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján alulírott 

……………………………………………………………. nyilatkozom, hogy a vízkivételt 

biztosító vízilétesítményem a …………………………………………………… ingatlanon 2018. 

december 21. napját megelőzően létesült.  

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, 

vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően került kialakításra, abba a 

felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.  

 

Kelt: …………………………………………..  

………………………………………….  

kérelmező aláírása 

 

 

Fúrt kút esetén:  

Kelt: …………………………………………..  

………………………………………….  

kivitelező aláírása 

 

Kelt: …………………………………………..  

………………………………… 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerinti szakember 

                                      aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárásáról 

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 26. pontja 

alapján a kút vízilétesítménynek minősül, így a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése értelmében a 

megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 

 

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 Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint, ha a vízimunka elvégzése engedély nélkül, vagy a végleges 

hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása 

megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – 

az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag 

megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül 

létrehozott építmény értékének 80 %-ági, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 

1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg 

a 300.000 Ft-ot. 

Ugyanezen jogszabályhely (7) bekezdése értelmében „mentesül a vízgazdálkodási bírság 

megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok 

biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően 

(2020. július 1-je előtt) 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 települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen 

teljesíti: 

a) 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 

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 



 

 
 

 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy háztartási 

igények kielégítését szolgálja, és 

c) nem gazdasági célú vízigény. 

 

- A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi 

hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) rendelkeznek naprakész információval. 

- A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vizet használhat fel. Magyarországon a hegy- és 

dombvidéki területek kivételével a talajvizek átlag mélysége 20 méter. 

- A kútból maximum 500 m3/év mennyiség termelhető ki, amely átlagosan napi 1,37 m3 

vízkivételt tesz lehetővé. 

- A háztartási vízigény általában a kiskert, vagy gyepterület locsolását, gépjármű mosást, nem 

mezőgazdasági célból termesztett növények öntözését, háztáji (nem gazdasági) célból tartott 

állatok itatását, ellátását jelenti. 

 

E rendelkezésektől eltérő kút engedélyezését az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság végzi. 

 

A kutak engedélyezése során minden esetben vizsgálni kell a kút létesítésének időpontjában 

hatályos törvényi előírásokat. 

 

A Belügyminisztérium által 2017-ben kiadott – a települési önkormányzat jegyzőjének 

engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól szóló – Tájékoztató szerint: 

 

„1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi 

létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható 

ki. 

1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében 

- arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének 

függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni, 

- arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének 

függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni, 

- minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.” 

 

A vízjogi engedélyezési eljárás: 

 

A vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak 

írásban terjeszthető elő. Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, 

valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel 



 

 
 

 

meg. Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek. 

 

A kérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. §-a értelmében: 

„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 

dokumentáció tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.” 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási 

engedélyezési eljáráshoz szükséges fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján 

történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 

A kérelemhez Nyilatkozatot is kell csatolni, „aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a 

jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési engedéllyel nem 

rendelkező kút üzemeltetési engedélye iráni kérelem esetében a felszín alatti vízkészletekbe 

történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) 

KvVM. rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés 

vagy csapadékvíz nem kerülhet.” 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljárásához szükséges dokumentációhoz szintén csatolni kell a kútr. 13. § (2) bekezdésének 

való megfelelés igazolást. 

 

2019. január 1-jétől mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása. 

A jelenlegi szabályok szerint amíg a vízilétesítmény létezik, addig az engedélyezési eljárást le 

kell folytatni, akkor is, ha a kutat nem használják. 

 

A kutakkal kapcsolatos információ és formanyomtatvány a www.hatvan.hu honlapon 

elérhető, további tájékoztatás pedig a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kérhető. 

 

 

 

http://www.hatvan.hu/

