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A kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési
jegyzői engedélyezési eljárásáról

Tisztelt Domonyi Lakosok!
Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba.
A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő,
aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vízkivételt biztosító vízilétesítményre a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Ez most a jelenlegi jogi szabályozás alapja és az alábbi tájékoztatóm is a mai napon
hatályos jogszabályok alapján készült.
Különböző forrásokból azonban arról is lehet hallani, hogy a kutak legalizálására nyitva
álló határidőt az Országgyűlés meg fogja hosszabbítani 2020. december 31.-ig.
A határidő hosszabbításon túl, arról sincs még végleges döntés, hogy az eljárásért
jelenleg fizetendő 5000 Ft. összegű illeték megfizetése alól mentesülhet e véglegesen a
lakosság, illetve a felhasználók, továbbá az engedélyezési eljárás szabályait milyen
módon fogják módosítani, esetleg egyszerűsíteni.
Ezekről a kérdésekről is az Országgyűlés fog dönteni, várhatóan a 2019. évi tavaszi
ülésszakban.
Az engedélyezési eljárást szabályozó döntéseknek az az előfeltétele, hogy először az
engedélyezésre nyitva álló határidő meghosszabbításáról szóló előterjesztés kerüljön
elfogadásra 2018. december elején.
Fentiek alapján arra kérem az engedélyezéssel érintett kutak tulajdonosait, hogy a jelenlegi
jogi szabályozásnak megfelelően a jelen tájékoztató I. számú melléklete szerinti a
„Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és
fennmaradási engedély” iránti kérelmet 2018. december 31-ig nyújtsák be a
Polgármesteri Hivatalba.
A kérelem nyomtatvány megtalálható ezen tájékoztató I. számú mellékleteként, illetve aki
nem tudja letölteni, az a Polgármesteri Hivatalban kérhet nyomtatványt.

A kérelem kitöltésekor, illetve benyújtásakor az alábbi - jelenleg hatályos - törvényi
előírásokat vegyék figyelembe:
A vízkivételt biztosító kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi
hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a
továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a
települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
•

•

•

a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóság végzi.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt
kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető
(tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018.
január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018.
december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
•
•
•
•
•

A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta
szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)
Adatlap (ásott vagy fúrt kút)
Helyszínrajz
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.
Jelenlegi jogszabályok alapján 5000 Ft értékű illetékbélyeg, de ennek
lerovását csak az engedélyezési eljárás későbbi szakaszában fogom kérni,
amennyiben időközben nem teszik költségmentessé az eljárást.

II. Vízjogi létesítési engedély
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
•
•
•
•
•
•

A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem
nyomtatvány (II. számú melléklet)
Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)
Helyszínrajz
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.
5000 Ft értékű illetékbélyeg

III. Vízjogi megszüntetési engedély
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
•
•
•
•

A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem
nyomtatvány (III. számú melléklet)
Helyszínrajz
Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2)
bekezdésének való megfelelés igazolása.
5000 Ft értékű illetékbélyeg

A kérelmek és az adatlapok word formátumban letölthetők a domony.hu honlapról is.
Mint fentebb is jeleztem, amennyiben a honlapról nem tudják letölteni, akkor a Polgármesteri
hivatalban tudunk nyomtatványt biztosítani. További információ kérhető a Polgármesteri
Hivatal 28/576-540-es telefonszámán.

Dr. Barcsai Antal
jegyző

