Figyelemfelhívás felhagyott, gazdátlan, kedvezőtlen műszaki
állapotú kutakkal kapcsolatosan

Úgy gondoljuk, hogy vízbázisaink védelme elengedhetetlen feladat annak érdekében, hogy a
jövő generációk számára is rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű
vízkészlet.
Egy-egy felhagyott, gazdátlan, elhagyatott, kedvezőtlen műszaki állapotú (pl. megrongált,
lezáratlan kútfejjel rendelkező, korrózió/törés következtében vélhetően lyukas csövezetű) kút
potenciális veszélyforrást jelenthet a felszín alatti vízkészletek minőségére.
Ennek érdekében kérjük Önöket, hogy amennyiben szűkebb és tágabb környezetükben
tudomásuk van az előbbiekben leírtak szerinti elhagyatott/gazdátlan/rossz műszaki állapotú
kútról, akkor azt szíveskedjenek jelezni a területileg illetékes hivatal (vízügyi igazgatóság vagy
katasztrófavédelmi igazgatóság részeként működő vízügyi hatóság) a kútról és annak
környezetéről készült fényképfelvételek, valamint a pontos helyszín (település, ingatlan
(hrsz.); Google-térképkivágaton történő) megjelölésével. A bejelentést követően első körben
nem szabnak ki bírságot az érintettre, hanem végzés formájában felhívják az ingatlan
tulajdonosának figyelmét a szükséges intézkedések (a kútfej lezárása, kút és környezete
műszaki állapotának rendbetétele, valamint a vízjogi fennmaradási engedély megszerzése
vagy az eltömedékeléssel történő megszüntetés érdekében a vízjogi létesítési engedélyezési
eljárás lefolytatása) megtételére, továbbá a műszaki beavatkozások elvégzésére vonatkozó
határidőt is megszabják. A bejelentő kilétét természetesen teljes körűen bizalmasan kezelik,
azaz nem hozzák az érintett tudomására.
A leírtak fontosságának alátámasztása céljából két képet mutatunk be Önöknek minden
további információ nélkül:
1. A kútfej nem zárt, a kútaknában kommunális hulladék található.
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2. Elhagyott kút lezáratlan aknája település határában, egy termőföldön.

Arra biztatunk mindenkit, hogy akinek a környezetében esetlegesen ezekhez hasonló kútról
van tudomása és módjában áll felhívni az ingatlan tulajdonosának figyelmét az előbbiekben
leírtak alapján a szükséges beavatkozások (kútfej/-akna lezárása / kút megszüntetése
tömedékeléssel) mielőbbi elvégzésére, az bátran tegye ezt meg!
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor mielőbb értesíteni kell a területileg illetékes hivatalt
(vízügyi igazgatóság, katasztrófavédelmi igazgatóság részeként működő vízügyi hatóság vagy
a települési önkormányzat jegyzője) a kútról és annak környezetéről készült
fényképfelvételek, valamint a pontos helyszín (település, ingatlan (hrsz.) térképen történő
megjelölésével. A bejelentést követően az illetékes hatóság végzés formájában felhívja az
ingatlan tulajdonosának figyelmét a szükséges intézkedések (a kútfej/szellőzőcső lezárása, kút
és környezete műszaki állapotának rendbetétele, valamint a vízjogi fennmaradási engedély
megszerzése vagy az eltömedékeléssel történő megszüntetés érdekében a vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás lefolytatása) megtételére, továbbá a műszaki beavatkozások
elvégzésére vonatkozó határidőt is megszabja.
Vízkincsünk múltunk, jelenünk, illetve jövőnk fontos alappillére, ezért mennyiségi és minőségi
megóvása véleményem szerint kulcsfontosságú közös érdekünk! Úgy véljük, ha közösen nem
teszünk ilyen módon is a felszín alatti vizek védelme érdekében, akkor pl. az EU Víz
Keretirányelvében és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben is megfogalmazott, felszín alatti
vizekkel kapcsolatos elvárások csupán nemes gondolatok maradnak.
Tegyünk közösen vízbázisaink védelméért!
Csiszár Endre sk.
hidrogeológus
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