Tájékoztató
az ásott ás fúrt kutak engedélyezési eljárásával kapcsolatos eljárásrendről
Tisztelt Lakosság!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), valamint a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján
a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített és üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények további
üzemeltetéséhez a létesítőnek vagy jelenlegi üzemeltetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt
kell kérnie 2020. december 31. napjáig.
Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mind az ásott, mind a fúrt
kutakra, vagyis minden olyan kútra, amit engedély nélkül létesítettek.
Az alábbi feltételek fennállása esetén a vízjogi hatósági jogkörben a település jegyzője jár el.
A jegyző fennmaradási engedélye szükséges:
1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszűntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) 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 rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel,
b) épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja,
c) nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
2. a b) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
3. 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.
Minden egyéb esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz Csongrád
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el és dönt az engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények
fennmaradási engedélyének kiadásáról.

A Vgtv. 31. § (2) bekezdése b) pontja értelmében a felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018.
december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha 2020. december 31. napjáig
fennmaradási engedély kérelmet nyújt be az ügyben illetékes hatósághoz.
A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem
benyújtásakor csatolni kell:
 a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti,
a képesítést igazoló okirat másolatát;
 a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt
a kútról és környezetéről.
Az ügytípusnak megfelelő kérelem nyomtatvány letölthető honlapunkról, valamint átvehető a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.)
ügyfélfogadási időben.
Kérelem kutak fennmaradási engedélyezési eljárásához
Kérelem kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához

