TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK
ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL
HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBEN
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a vízgazdálkodással összefüggő hatósági jogkör lehet vízügyi hatósági
jogkör vagy helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör.
A Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől
eltekintve vízjogi engedély szükséges
1.
a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához
(vízjogi létesítési engedély)
2.
a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz
(vízjogi üzemeltetési engedély), és
3.
a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét
2023. december 31-ig előterjeszti.”
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. §
(1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési
önkormányzat jegyzője végzi. A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző
engedélyezési hatáskörébe tartozik.
A Korm. rendelet szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
•
a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, vagy külső
védőidomát, védőterületét
•
nem érint karszt- vagy rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üzemel
•
legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén
•
házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják
•
nem gazdasági célú a vízfelhasználás
•
a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzői hatáskörbe, melynek talpmélysége – a
KÖTIVIZIG-el történt egyeztetés alapján - nem haladja meg a 35 métert. Egyéb esetben az
engdélyező hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság (Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2)
bekezdése szerint a kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését
is -, a települési önkormányzat jegyzőjének a hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút
kivételével, az végezheti, aki
a)
az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan
szíkírányú középfokú végzettséggel rendelkezi, amelyhez tartozó tantárgyi képzés
és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását
igazolja, valamint
b)
a vízkutatás és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási,
kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a

bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanusító
igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanusításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal
rendelkezik.
.
A fentiek alapján a törvényi szabályozás szerint a korábban engedély nélkül létesített fúrt és
ásott kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni 2023. év végéig. Ezen határidőt
követően a hatóságoknak lehetőségük nyílik az illegális kutak tulajdonosai részére bírságot
kiszabni. Mentesül az a magánfelhasználó kúttulajdonos a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül épült és/vagy üzemeltetett
kútjának fennmaradási/üzemeltetési bejelentését, regisztrálását és a benyújtott dokumentáció
tartalmaza az ásott vagy vert kutak kivételével a KvVM rendelet szerinti jogosultsággal
endelkező szakaember nyilatkozatát is.
Önkormányzatunk segítséget/lehetőséget kíván nyújtani az érintett lakosok részére, hogy a
vízjogi kútengedélyek terén az alábbi két szakember vállalná a kutak fennmaradásához
szükséges dokumentáció összeállítását a településen az igénylők számára.
A jegyzői hatáskörben engedélyezett fúrt kutak eljárási díja ebben az esetben 11.000 Ft, ásott
kutaké 6.000 Ft. (Illetéktől és járulékos költségektől mentes.)
Jelen tájékoztató mellékletét képezi az adatlap/kérelem, mely szükséges a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési
engedélyezési eljárásához.
Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a szakértők szolgáltatását
személyesen, e-mailen vagy telefonon jelentkezenek Besenyszögi Közös Önkormányzati
Hivatalnál (5071 Besenyszög, Dózsa György út 4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintézőnél.
Elérhetőség: 0656/487-002 /3, e-mail: szakaline@besenyszog.hu
A jelentkezés feltétele 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (az adatlapot/kérelmet az ingatlan
összes tulajdonosának alá kell írnia).
A kutak felmérésének várható időpontja: 2021. március 12 (péntek)-13 (szombat).
Az ügyintéző a jelentkezés során a kívánt időpontra regisztrálja a kúttulajdonost és átadja az
adatlapot a kérelmező/tulajdonos részére. Az adatlapon csak a kérelmező/tulajdonos
személyes adatait kell kitölteni + (ingatlan tulajdonos aláírása), a kúttal kapcsolatos műszaki
adatokat a szolgáltatást nyújtó szakember fogja kitölteni. Az ügyintéző annyi adatlapot ad át a
kérelmező/tulajdonosnak amennyi tulajdonosa van az ingatlannak.
A szolgáltatást nyújtó szakemberek:
1.) név: Ringhofer János –geográfus
E-mail: info@kutengedelyeztetes.hu
elérhetőség: 0620/800-3637
2.) név: Gerstenkorn András – vízkészlet-modellezési szakértő, hidrogeológus
E-mail: info@kutengedelyeztetes.hu
elérhetőség: 0620/544-9261
A szakemberek, a fenti elérhetőségeken további
engedélyeztetésével
kapcsolatos
kérdésekre
www.kutengedelyeztetes.hu

segítséget nyújtanak
vonatkozóan.
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Besenyszög, 2021. január 08.
Munkácsi György
címzetes főjegyző

