TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Tisztelt Lakosság!

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély
nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt
biztosító kutak között, így ezek 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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján a jegyző 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 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 és 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.
Röviden összefoglalva a fenti feltételek: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a
kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem
gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe
tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző,
hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási
engedélyezési eljárása!

A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével összefüggésben a korábbi jogszabályi
előírás szerint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett, a vízjogi bírság elkerülése miatt
legkésőbb 2020. december 31-ig. 2020. május 19. napján elfogadta az Országgyűlés az
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI.
törvényt, mely 2020. július 1. napján lép hatályba, és amely szerint mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény (kút) vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.
Összefoglalva tehát a korábbi jogszabályi határidőt (2020. december 31.) három évvel
eltolta a jogalkotó, így a bírság megelőzése érdekében az engedélyeztetésre 2023.
december 31-ig van mód.

Tiszatarján, 2020. szeptember 09.
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