
Létesítési/Fennmaradási/Üzemeltetési/Megszüntetési engedély helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutakhoz 

Általános információk 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § 

(1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

• olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

a következő feltételeket együttesen teljesíti: 

1. 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, 

2. 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 

3. ac) nem gazdasági célú vízigény; 

• az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, 

víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és megszüntetéséhez; 

• az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását 

(CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és 

a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Heves Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik 

a kút fennmaradási engedélyezési eljárás. 

Elektronikus ügyintézés 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi 

személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az 

elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az 

Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél 

jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz 

magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az 

e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a 

kívánt eljárások megindítására. 

Hatóságunk az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy http://e-

onkormanyzat.gov.hu) keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei 

számára. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendelet 2. melléklete szerinti dokumentáció 

- fényképfelvétel a kútról és környezetéről 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmet fúrt kút esetében olyan szakembernek is alá 

kell írnia, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy 

olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, melyhez tartozó tantárgyi képzés és 

vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, 

valamint a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, 

kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet 

műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek 

biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet 

szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. 

Ásott és vert kút esetén a tervdokumentációt a kút tulajdonosa is összeállíthatja, nem szükséges 

kútfúró bevonása.  

Eljárási illeték: 

Az eljárás illetékmentes, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján. 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület: Tiszanána közigazgatási területe 

Ügyintéző elérhetőségei: 

Szutor Szabina 

3385 Tiszanána, Fő út 108/1. 

Telefon: +36-36/566-002 

E-mail: gyamugy@tiszanana.hu 
 

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 

31-ig van lehetőség! Aki ezen határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély 

nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási 

bírságot kell fizetni! 

 


