
Tájékoztató a kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezésével kapcsolatos  

határidő-változásról 

 

A 2020. évi XXXI. tv. 20.§-a módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. tv. 29. § (7) 

bekezdését, melynek értelmében az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérőn épített kutakra 2023. 

december 31. napjáig bírságfizetési kötelezettség nélkül lehet megkérni a fennmaradási engedélyt. 

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a jegyző hatáskörébe tartozik minden olyan új 

kút létesítési engedélye, valamint a meglévő létesítési engedély nélkül készült kutak fennmaradási és 

üzemeltetési engedélyezési eljárása, melyek az alábbi feltételeket együttesen teljesítik: 

• a kút vízigénybevétele kevesebb, mint 500 m3 évente; 
• a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel (nem érint 

rétegvizet, karsztvizet); 
• a kút épülettel, illetve tervezett épülettel rendelkező ingatlanon van; 
• a kút házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja; 
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál (pl. üzemi állattartás, nem háztartási célú öntözés). 

 
Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút létesítési,  fennmaradási és üzemeltetési 

engedélye. A meglévő, engedély nélkül létesült ásott és fúrt kutak esetében fennmaradási 

engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A fennmaradási engedély kérelemhez be kell nyújtani a rendelet 

alapján készült kérelem formanyomtatványt – mely a város honlapjáról is közvetlenül letölthető – és a 

kísérő dokumentációt (helyszínrajz, fotó és kizárólag fúrt kutak esetében kútfúró szakember 

végzettségének igazolása). 

Amennyiben a kút a háztartás ivóvízigényét is kiszolgálja, akkor a megyei kormányhivatal 

népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát szakhatóságként be kell vonni, a vízminőség-

vizsgálatot el kell végeztetni. A meglévő kutak fennmaradási eljárásának hatósági illetéke 3000 forint, 

de a kút felmérésének és dokumentálásának a költsége ennél jóval magasabb, akár százezres 

nagyságrendű is lehet. Fontos megjegyezni, hogy a kutakkal kapcsolatos kérelmeket csak hiánytalanul 

kitöltött formanyomtatvány és a szükséges mellékletek csatolása után tudja a hatóság elbírálni! 

Amennyiben a meglévő kútból nincs vízkivétel, akkor is le kell folytatni a fennmaradási eljárást, ha 

korábban a kútnak nem volt létesítési és üzemeltetési engedélye. A vízügyi ágazat célja a kutak 

engedélyezett státuszba sorolásával az, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba 

kerüljenek. 

Az a létesítő, aki a jogszabályban meghatározott határnapig, tehát 2023. december 31-ig megteszi a 

bejelentését, és a fennmaradás megadható, az mentesül a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól. 
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