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Tájékoztatás engedély nélkül létesített víztermelő létesítmények 

fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatosan 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29 § (7) bekezdése értelmében a 

vízhasználóknak 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül 

létesített vízkivételi létesítményekre (a fúrt és az ásott kutakra egyaránt!). A jogszabályban 

előírt határidőn túl megindított fennmaradási engedélyeztetési eljárás akár 300.000,- Ft-tól 

1.000.000,- Ft-ig terjedő vízgazdálkodási bírságot vonhat maga után. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24 § 

(1) bekezdésének a, aa, ab, és ac pontjai értelmében területileg illetékes önkormányzat 

jegyzőjének hatáskörébe azok a vízkivételi létesítmények tartoznak, melyek az alábbi 

feltételeknek maradéktalanul megfelelnek: 

 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 létesült és 

üzemel 

 legfeljebb 500 m3 a rajta keresztül 1 év alatt kitermelt víz mennyisége  

 kizárólag talajvízkészlet (a helyi geológiai adottságoktól függ, de jellemzően a kút 

szűrőzési mélysége ≤ 30 m) vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel 

  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű 

bejelentéssel rendelkező ingatlanon van 

 magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási vízigények 

kielégítését szolgálja 

 a vízfelhasználás nem gazdasági célú. 

A jegyzői fennmaradási engedély kiadásának feltételei (a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24 § (3) bekezdés): 

 a kitermelt víz használata során esetlegesen keletkező szennyvíznek a környezetet nem 

veszélyeztető módon való elhelyezése 

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet 

(147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 16/A és 16/B §) szerinti követelmények 

maradéktalan teljesítése, valamint 

 a kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása az nem 

veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. 

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor a területileg illetékes 

katasztrófavédelmi igazgatóság szervezeti keretein belül működő vízügyi hatóság 

hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedély kiadása. 
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A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 

31.) BM rendelet 9 §-a értelmében a fennmaradási engedély kiadása érdekében indított 

vízügyi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

Fennmaradási engedély a vonatkozó jogszabályi előírások szerint csak abban az esetben 

adható ki, ha az érintett vízkivételi mű nem jelent potenciális veszélyt a felszín alatti víz 

minőségére, tehát szerkezeti kialakítása (pl. gyűrűster(ek) szakszerű lezárása 

agyaggal/cementtejjel) megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 

vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet, illetve a Fúrt 

kutak és vízkutató fúrások (MSZ 22116) szabvány előírásainak. Ellenkező esetben a vízkivételi 

mű - a Fúrt kutak és vízkutató fúrások (MSZ 22116) szabvány 4. pontjának előírásai szerinti - 

megszüntetéséről születhet hatósági döntés. 

A vízjogi fennmaradási engedély kiadásához szükséges dokumentációval kapcsolatosan a 

jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú mellékletének II. 

pontja, míg a katasztrófavédelmi igazgatósági hatáskörbe tartozónál az előbbiekben 

hivatkozott jogszabály 3. számú mellékletének I. pontja az irányadó. 

Az engedélyezési eljárás során esetlegesen felmerülő költségek: 

 Ivóvízkivételi mű esetén a népegészségügyi szakhatósági eljárási díj (irányadó 

rendelkezés: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 

30.) EüM rendelet XI. 6. pont) 

 Műszeres kútgeofizikai állapotfelmérés. 

 Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. 

 Amennyiben korábban nem készült, a vízföldtani napló elkészítése 

(https://mbfsz.gov.hu/vizfoldtani-naplo) és a kapcsolódó vizsgálatok (pl. víz- és 

gázvizsgálat) a katasztrófavédelmi igazgatóság fennhatósági alá tartozó vízügyi 

hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezés esetén. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a 

vízhasználónak vízkészlet-használati járulékot nem kell fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 

500 m3-t meg nem haladó kitermelt vízmennyiség után. 

 

 

 

 

 

https://mbfsz.gov.hu/vizfoldtani-naplo
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Az alábbi honlapon teljeskörű tájékoztatás kapható, illetve elérhetőek a jegyzői engedélyezés 

során kitöltendő adatlap(ok): 

http://kecskemet.hu/?r=701&c=35459 

http://kecskemet.hu/?r=701&c=35459

