TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT ÉS FÚRT
KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSI
ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Meghosszabbította a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézését. Az
engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére

2023. december 31-ig
van lehetőség.
2018. december 21-én hatályba lépett az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidejét. A módosítás értelmében
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet
felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján
a jegyző engedélye szükséges

1. a)
2.

3.
4.
5.

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom,
védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül,
és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító 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 vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a
fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet
engedély nélkül létesítettek.
Röviden összefoglalva a feltételeket, a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a
kút 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 az
illetékességgel rendelkező Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az
engedély nélkül vagy eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől
vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Sajóvámosi Közös
Önkormányzati Hivatalban szerezhető be, vagy letölthető Önkormányzatunk honlapjáról. A
kérelmet a Sajóvámosi Közös Önkormányzat jegyzője részére szükséges benyújtani, a 3712.
Sajóvámos Munkácsy utca 2.sz. alá.

