Fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezése /kizárólag
háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében/
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) 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,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.”
Amennyiben a lakos a fenti feltételeknek megfelelő kutat kíván létesíteni, vagy a meglévő,
engedély nélkül létesített kút legalizálását (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7)
bekezdése értelmében a kérelmező mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól, amennyiben 2018. január 1.
előtt illegálisan létesített kút vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31. napjáig kérelmezi és
az engedély megadásának feltételei fennállnak) szeretné megoldani, akkor a Polgármesteri Hivatal

Hatósági és Szociális Ügyek Osztályát kell megkeresnie.
Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.
Vízjogi engedélyt úgy kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző hatáskörében eljáró Hatósági
és Szociális Ügyek Osztálynál.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell
készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín
alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint

tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító
szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti
kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.
Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló
igazolásokat a BM rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni, az illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karsztvagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző
fennmaradási engedélyt!
Az ügyintéző megvizsgálja, hogy az Ön által megadott adatok elegendőek-e a kérelem
elbírálásához. Amennyiben nem, hiánypótlásra hívja fel az Önt.
Ha szükséges kéri az illetékes társhatóságok (Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály,
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
állásfoglalását, majd mindezek figyelembevételével megadja az engedélyt vagy elutasítja a
kérelmet, erről Önt határozatban értesíti. Ha nem ért egyet a határozattal, Ön a Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssel élhet.
Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba.
A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.
Teljes körű tájékoztatást – ügyfélfogadási időben – az egyes kutak ismeretében az Abonyi
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya tud adni.
Vonatkozó jogszabályok :
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról

