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az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évberr módosította avizgazáálkodásról sztiló 1995. évi LVII. tönrén}4
(a továbbiakbarr: Vgtv,), amely 2018. január i. lépett hatrlyba. A módosítás értelméberr
mentesül a vízgazőéúkodási bírság megfizetése alól az, a létesítő, aki 2018. ja:ruár l-jét
nregelőziien engedély nélkül vagy engedéll,tő] eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt (ásott vagy lúrt kút), ha a vízjogi fennmaradási engerlélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi, és az errgedély megadásának tbltételei í-erurállnak.

Vízjogi engedóly a kutak megópítóséhez, átalakításáhozo üzemeltetósóhez ós

megszüntetéséhez szükséges. Abban az esetben, ha a rrízkivételt biztosító kflt vízjogi
engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni.

A jr:rgszabály nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutatrr között, így ezek utólagos
engedélyezósének hatásk§re megoszlik a hel_vi vizgazdáLkodási hatósági jogkörrel
rendelkező jegyző, illetve avizigyí és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a

kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: kataszffófavédelmi
igazgatóság) kiizött.

Avízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásaról szóló 7211996. {V.22") Kormányrendelet (a

továbbiakban: Konn. ,rendelet) alapjan összefoglalva a jegyző engedélye szüksóges, ha

. a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3lév vízigénybevétel alatti,

. a kút épülettel rendelkező ingatlanon vano

. magánszemély a kérelmező,

. a kút házi ivővíuigény és a háztartási igények kielégítósét szolgálja;

. a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az e|őző feltótelek köziil bármelyik nem teljesül, akkor n€m a jegyző, hrrnem
a katasztrófavérlelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kűrt ferrnmaradási engedélyezési
e§ar,ása.

Gazdasági célű vízigénynek minösül m.inden, a h{uJartási igénytől eltérő, azt rneghaladó
r,ízigény. A gazdasági célúr r,ízigénybe beletartozhat a locsolás. vagy az állatitatás is,
amerrnyiben ezzel az errgedélyes nem a saját híztartási igényeit elégíti ki, a-zaz a víz
hasznáIatáv a| gazdas ági h aszonnal i áró tevókeny s é g et v é gez.

A fennmaradási engeclélyezósí eljárás iránti kérelem benyújtásrr előtt szakterületi
tervezői jcrgosultsággal rendelkező szakértővel tervdokumerrtációt kell készíttetni avirjagi
engedélyezési eliáráshoz sziikséges tlokunrerrtáció tartalrnáról szőIő 41l20i7. (X1]. 29.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint.

Az, eljarás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetósi kötelezettség alól.

A kérelemhez csatolni kell a terv,dokrrmerrtációt és a tetvező ménröki jogclsultságín igazalő
igazolásoka1 a BM rendelet szerint.



A fennmaradási engedélyezési eliárás során szakértőként be kell vcl.nni a7- illetékes
katasztrófar.,éclelmi Igazgatóságot annak megál|apitására, hogy a kút nem veszélyeáet karszt-

vagy réte gv íz készletet.

Csak a szaklratóságí ht>z,zájtnllás, valamint a szakértői vélenrény esetén adhat ki a jegyzó

fenn maradási e,n gedé l1,t.

Aki ?018. december 31_ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fuit kútra.

annak 2019. január 1-től vízgazctálkodási bírságot kell fizetni. A ternré§zetes személyre

kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 lbrintot.

Jelenleg a fentiekben ismertetett szabályok hatályosak, ug.vanakkor felhÍvjuk az

ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Nemzeti hgrárgazdasági Kamara jelenleg

kezdeményezte a jogszatlály módosítását, hogy az illegátis kutak fennmaradási
engedélyezése minél egyszerűbtlen, olcsótrlran és gyorsabban megtÖrténhesseno

kezdeményezte továbbá, hogy a moratórium 202ü. december 31-ig kerüljÖn
meghosszabbításra.

Eg.v*előre erről még nem született döntés, így mindenki türelmét kérjük. Természete§en a

döntósrőt ós 
^z 

annak megfelelő eljárásról, teendőkről minól szólesebb kÖrben

és részletesen tájókoztatni fogiuk a lakosságot.

T atahítza, 20 1 8. december 2.
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