
TÁJÉKOZTATÁS 
az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak 

engedélyeztetéséről 
 

Az Országgyűlés 2018. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvényt, amely értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi, és az 
engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút 
(ásott és fúrt kút egyaránt) vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól 
eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. A kútra az 
ingatlan-tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is 
meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól 
a kút lefedése sem jelent kivételt.  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a kút 
fennmaradásának engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik következő 
feltételeket együttesen teljesülése esetén: 

• kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 
• 500 m3/év vízigénybevétel alatti, 
• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, 
• magánszemély a kérelmező, 
• a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja 
• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a 
jegyző, hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe 
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! 

A vízjogi fennmaradási engedélyt iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. számú melléklete szerint kell 
benyújtani. 
Fúrt kutak esetében a kérelem benyújtásához elegendő kútfúró szakember 
(akinek végzettsége megfelel a 101/2007. KvVm rendelet 13.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai 



tagsággal rendelkező tervező közreműködése. A kérelemhez minden esetben 
csatolni szükséges a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdése 
szerinti szakember végzettségére vonatkozó igazolás másolatát. 

Aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül, 
vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően létesült kútra, annak 
2021. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély 
nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka 
vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre 
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.  

Az engedély nélkül, vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően 
létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges 
formanyomtatvány letölthető Tolmács Község Önkormányzata honlapjáról 
(www.tolmacs.hu), vagy személyesen beszerezhető hivatali munkaidőben az 
Önkormányzati Hivatal titkársági irodájában (2657 Tolmács, Sport utca 
1.). 

A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő és csak személyesen, postai 
úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer 

útján lehet benyújtani (e-mailben nem!). 
 
Ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, akkor mellékelni szükséges az 
illetékes népegészségügyi járási hivatal vízminőség vizsgálatának 
eredményét is. 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31.§ (2) bekezdés b) pontja 
alapján mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása. 
Ügyintézési határidő: 60 nap. 
 
A fennmaradási kérelem benyújtása 

• személyesen: az Önkormányzati hivatal (2657 Tolmács, Sport utca 1.) 
titkársági irodájában hivatali munkaidőben 

• postai úton az alábbi címre: a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

• elektronikus ügyintézés (önkormányzati hivatali portál) útján 
 

Tolmacs, 2020. május 18. 
Henczné Hekli Bernadett 

                                                                                               jegyző helyettes 
 

 



K É R E L E M 

 
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerint 

 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  

kutak vízjogi üzemeltetési1 és fennmaradási engedélyezési1 eljáráshoz 
 

1. A kérelmező: 

1.1. Neve: ……………………………………………………………….………………………. 

1.2. Anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

1.3. Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

1.4. Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………… 

1.5. Elérhetőségei (telefonszám, e-mail)2: ………………………………………………………. 

 
 

2. A vízjogi létesítési engedély3: 

2.1. száma: …………………………………………………… 

2.2. kelte: …………………………………………………….. 

2.3. kiállító hatóság: 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

3. A kút helye:  

irányítószám:□□□□  település:………………………………………..  
közterület neve:……….………..…………. közterület jellege: …..………… házszám: …  

helyrajzi szám: ……………… 

Földrajzi vagy EOV koordináták: X: ………………………. Y: ………………………. 

 

4. A  kút létesítésének időpontja (legalább az évet szükséges 
megadni): ……………………….. 

 
 
5. A vízhasználat célja: háztartási vízigény házi 

ivóvízigény 
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 
 

                                                      
1 1992. február 15. után létesített kútra fennmaradási engedély kérelmet, az 1992. február 15. előtt létesített kútra 
üzemeltetési engedély kérelmet szükséges benyújtani. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 
2 Kitöltése önkéntes. 
3 Fennmaradási engedély esetén nem kell kitölteni. 



6. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. A kút műszaki adatai: 
 

7.1. talpmélység (terepszint alatt): …………... m 
            nyugalmi vízszint (terepszint alatt): …………… m 
 

7.2. csak fúrt kút esetében: 
7.2.1. iránycső:  anyaga (PVC/acél) …………………………..  

 átmérője  ………………………….. mm/mm  
 rakathossz  ………………………….. m-m 
 

7.2.2. csövezet: anyaga (PVC/acél)  …………………………..  
 átmérője  ………………………….. mm/mm  
 rakathossz  ………………………….. m-m 
 

7.2.3. szűrőzött szakasz  átmérője  ………………………….. mm/mm 
  mélységköze  ………………………….. m-m 
  kialakítása, típusa …………………………………… 
     ……………………………………  
 

csak ásott kút esetében: 
7.2.4. kútfalazat  anyaga: …………………………. 

    átmérője  ………………………….. mm/mm 
vízbeáramlás helye: ………………………….. m-m 
nyitott kúttalp, 
nyitott falazat helye ………………………….. m-m  
 

7.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében)3:  
akna kútház kútszekrény kútsapka 

 
7.4. A kút lezárása ásott kút esetében: 

fedlap: ……………………………………………………………………………….… 

anyaga: ………………………………………………………………………………… 

 

7.5. csak vert kút esetében: 
csövezet anyaga (PVC/acél)  …………………………..  

 átmérője  ………………………….. mm/mm  
 rakathossz  ………………………….. m-m 
 szűrőzött szakasz mélységköze: ……………….. m-m 
 a szűrő típusa  …………………………. 

 



7.6. A vízkitermelés módja4:  
 kézi  gépi 
 

7.7. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7.8. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről: …………………. db 
 

7.9. Fúrt kút esetében a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésének való 
megfelelés igazolása: 

 

Alulírott …………………………………………… (név)  ……………………….. 
(személyazonosító igazolvány száma) a ……………………………………………….. 
nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. Az erre vonatkozó igazolást 
mellékelem. 

 

7.10. Nyilatkozat: 

 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abban a 
felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

 

A kút létesítésének dátuma (legalább az évet szükséges megadni): …………………………. 

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

 

…………………………………………… …………………………….………….. 
                         tulajdonos aláírása fúrt kút esetén kivitelező, 

fennmaradási engedély kérelem 
esetében a 101/2007.(XII.23.) 
KvVM rendelet 13.§-ában 
megjelölt szakember aláírása5 
 

                                                      
4 Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 
5 Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is. Fennmaradási vagy létesítési 
engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a 101/2007.(XII.23.) KvVM 
rendelet 13.§-ában megjelölt szakember. 



KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK: 
1. Ivóvízigény esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 
29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye 

2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. 
mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően 

3. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § szerint képesítést igazoló 
okiratok másolata 

4. Fúrt kút esetén vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 
15. § (3) bekezdése alapján szükséges dokumentáció csatolása a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. 
melléklet II. pontjában foglaltaknak megfelelően 



K É R E L E M 

 
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerint 

 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  
kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 

 
8. A kérelmező: 

8.1. Neve: ……………………………………………………………….………………………. 

8.2. Anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

8.3. Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

8.4. Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………… 

8.5. Elérhetőségei (telefonszám, e-mail)6: ………………………………………………………. 

 
 

9. A tervezett kút helye:  

irányítószám:□□□□  település:………………………………………..  
közterület neve:……….………..…………. közterület jellege: …..………… házszám: …  

helyrajzi szám: ……………… 

Földrajzi vagy EOV koordináták: X: ………………………. Y: ………………………. 

 
 
10. A tervezett kút típusa:  fúrt ásott vert 

(A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 
 
11. A vízhasználat célja: háztartási vízigény házi 

ivóvízigény 
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 
 

12. A tervezett kút műszaki adatai: 
 

12.1. talpmélység (terepszint alatt): …………... m 
becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt): …………… m 

 
12.2. csak fúrt kút esetében: 

12.2.1. iránycső:  anyaga (PVC/acél) …………………………..  
 átmérője  ………………………….. mm/mm  
 rakathossz  ………………………….. m-m 
 
 

12.2.2. csövezet: anyaga (PVC/acél) …………………………..  
 átmérője  ………………………….. mm/mm  

                                                      
6 Kitöltése önkéntes. 



 rakathossz  ………………………….. m-m 
 

12.2.3. szűrőzött szakasz  átmérője  ………………………….. mm/mm 
  mélységköze  ………………………….. m-m 
  kialakítása  …………………………………… 
     …………………………………… 
  típusa   …………………………………… 
     ……………………………………  
 
 

12.2.4. A kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében)7:  
kútakna kútház kútszekrény kútsapka 
 

12.3. csak ásott kút esetében: 
12.3.1. kútfalazat  anyaga: ………………………..…. 

 átmérője  ………………………….. mm/mm 
kútfelsőrész kialakítása: ……………….... 
…………………………………………… 

 kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka): 
 ……………………………... 

 
12.4. csak vert kút esetében: 

12.4.1. csövezet anyaga (PVC/acél)  …………………………..  
 átmérője  ………………………….. mm/mm  
 rakathossz  ………………………….. m-m 
 szűrőzött szakasz mélységköze: ……………….. m-m 
 a szűrő típusa  …………………………. 

 kútfelsőrész kialakítása: ………………............. 
 kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka): 
 ……………………………... 

 
 

 
13. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Fúrt kút esetében a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésének8 való 
megfelelés igazolása: 

 

                                                      
7 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
8 Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint 

vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és 
vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára 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. 



Alulírott …………………………………………… (név)  ……………………….. 
(személyazonosító igazolvány száma) nyilatkozom, hogy a 101/2007.(XII.23.) KvVM 
rendelet 13.§ (2) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelek, az erre vonatkozó igazolást 
mellékelem. 

 

15. Nyilatkozat: 

 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, 
vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. 

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

…………………………………………… …………………………….………….. 
                         tulajdonos aláírása fúrt kút esetén a 101/2007.(XII.23.) KvVM 

rendelet 13.§-ában megjelölt szakember 
aláírása szakember/kivitelező aláírása9 

 
 
A kérelemhez csatolni kell: 

• tervdokumentációt 
• 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti szakember végzettségére 

vonatkozó igazolás másolata 
 

                                                      
9 Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is. 



K É R E L E M 

 
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete szerint 

 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  

kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz 
 

16. A kérelmező: 

16.1. Neve: 

……………………………………………………………….………………………. 

16.2. Anyja neve: 

………………………………………………………………………………… 

16.3. Születési helye, ideje: 

……………………………………………………………………… 

16.4. Állandó lakóhelye: 

………………………………………………………………………… 

16.5. Elérhetőségei (telefonszám, e-mail)10: 

………………………………………………………. 

 
 

17. A vízjogi létesítési engedély11: 

17.1. száma: …………………………………………………… 

17.2. kelte: …………………………………………………….. 

17.3. kiállító hatóság: 

…………………………………………………………………………….. 

 
 
18. A kút helye:  

irányítószám:□□□□  település:………………………………………..  
közterület neve:……….………..…………. közterület jellege: …..………… házszám: …  

helyrajzi szám: ……………… 

Földrajzi vagy EOV koordináták: X: ………………………. Y: ………………………. 

 

19. A megszüntetést tervezett műszaki  megoldása: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                      
10 Kitöltése önkéntes. 
11 Fennmaradási engedély esetén nem kell kitölteni. 



……………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Fúrt kút esetében a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésének való megfelelés 
igazolása: 

 

Alulírott …………………………………………… (név)  ……………………….. 
(személyazonosító igazolvány száma) nyilatkozom, hogy a 101/2007.(XII.23.) KvVM 
rendelet 13.§ (2) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelek, az erre vonatkozó igazolást 
mellékelem. 

 

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… …………………………….………….. 
                         tulajdonos aláírása fúrt kút esetén 

vízkútfúró jogosultsággal rendelkező 
szakember/kivitelező aláírása12 
 

 
 

                                                      
12 Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is. 


