
KÚTTULAJDONOSOK  FIGYELEM ! 

 

Sokakat foglalkoztatnak a kutak bejelentésével kapcsolatos jogszabályi előírások. A lent 

írottakkal segíteni szeretnénk a szentgotthárdiakat előrebocsátva, hogy az alább ismertetett 

eljáráshoz szükséges előírásokat Magyarország országgyűlése, kormánya, és egyes 

minisztériumai határozták meg, azok országos előírások, így azokon módosítani, 

egyszerűsíteni nem tudunk.              

         Ha Önnek olyan ásott, vagy fúrt kútja van, amit 1996. június 1. után, engedély nélkül 

létesített, a jogszabály  lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a kútra 2018. december 31-ig 

fennmaradási engedélyt kér és a fennmaradási engedély kiadásának a feltételei fennállnak, a 

hatóság vízgazdálkodási bírság kivetése nélkül adja meg a fennmaradási engedélyt. 

 A fennmaradási engedélyezési eljárás kezdeményezése lehetőség, de az ebbe a körbe 

tartozók közül annak, aki 2018. december 31. előtt nem nyújtja be a kérelmet, azzal kell 

számolnia, hogy később a mulasztás miatt vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie, ami akár 

300.000.- forint is lehet. Értelemszerűen ez változhat, ha a határidőt addig módosítják. 

         Azoknál az engedély nélkül létesített kutaknál, amelyeknek a létesítése 1996. június 1. 

előtt történt, a 2018. december 31-i határnap után benyújtott kérelmek esetében sem kerül sor  

vízgazdálkodási bírság kivetésére.   

        A fennmaradási engedélyezési eljárást vagy a település jegyzője, vagy a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le.  

 

A tájékoztatás további része a jegyzői hatáskörbe tartozó kutakra 

vonatkozik! 

 

A jegyző hatáskörébe tartozik az Ön kútjának engedélyezése, ha: 

- a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet nem érint (erről hivatalunknál információt 

kaphat) 

- a kút csak talajvizet/ vagy parti szűrésű vízkészletet használ 

- a kútból legfeljebb 500 m3 /év mennyiségű vizet használnak 

- a telken van épület, vagy épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt 

- a kútra magánszemély kéri az engedélyt 

- a vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében 

történik 

- a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesült 



 Mi a háztartási igény: A magánszemély részéről felmerülő, a saját háztartásban 

 jelentkező  igények ellátása, főként: az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület 

 locsolása, az  építmények és ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem 

 mezőgazdasági célból  termesztett növények öntözése, a háztáji ( nem gazdasági 

 célból tartott) állatok itatása és  ellátása, kerti medence feltöltése és vízpótlása. 

 (IVÓVÍZKÉNT nem használják)  

 

Kiegészítések a kérelem nyomtatványhoz:  

I. 1992. február 15.  után engedély nélkül létesített kutak esetén: 

1. Minden esetben fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtani. 

2. A kérelmet, a kérelemben foglalt adatok valódiságára vonatkozó nyilatkozatot a 

tulajdonossal együtt alá kell, hogy írja arra jogosultsággal rendelkező szakember, aki lehet 

kútfúró mester, vagy lehet szakirányú végzettséggel rendelkező tervező is.  

A szakemberek elérhetőségéről tájékoztatás kérhető: 

kútfúró mester: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely Rákóczi u. 23. ; 36-

94/506-641  v. regisztracio@vmkik.hu 

tervező: Vas Megyei Mérnök Kamara Szombathely 11-es Huszár úr 40.; 36-94/342-120  v. 

info@vasimmk.hu; titkar@vasimmk.hu     

3.  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 eredményét igazoló 

dokumentum. Ebben az esetben a fennmaradási eljárásba bevonásra kerül a Népegészségügyi 

hatóság is. Elérhetőségük:  Körmend Szabadság tér 4.; 36-94/594-283   v. 

nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu    

4. Fúrt kút esetén a fennmaradási eljárásba szakhatóságként bevonásra kerül a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elérhetőségük: Szombathely Ady tér 1.;  36-94/513-430  v. 

vas.mki@katved.gov.hu 

5. A kérelemhez csatolandó fényképek: papír alapú, színes fényképek  

                   

II. 1992. február 15.  előtt engedély nélkül létesített kutak esetén: 

A kút létesítésének időpontja függvényében üzemeltetési vagy fennmaradási engedély iránti 

kérelmet kell benyújtani. 

Ha üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújt be:   



1.  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 eredményét igazoló 

dokumentum. Ebben az esetben a fennmaradási eljárásba bevonásra kerül a Népegészségügyi 

hatóság is. Elérhetőségük       Körmend Szabadság tér 4.; 36-94/594-283   v. 

nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu    

2. Fúrt kút esetén a fennmaradási eljárásba szakhatóságként bevonásra kerül a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság.   Elérhetőségük:  Szombathely Ady tér 1.; 36-94/513-430  v.     

vas.mki@katved.gov.hu 

3. A kérelemhez csatolandó fényképek: papír alapú, színes fényképek  

4. A kérelem nyomtatványon szereplő EOV koordináták és mBf adatok földmérő 

közreműködésével adhatók meg.  

 

Ha fennmaradási engedély iránti kérelmet nyújt be:   

1. A kérelmet, a kérelemben foglalt adatok valódiságára vonatkozó nyilatkozatot a 

tulajdonossal együtt alá kell, hogy írja arra jogosultsággal rendelkező szakember, aki lehet 

kútfúró mester, vagy lehet szakirányú végzettséggel rendelkező tervező is.  

A szakemberek elérhetőségéről tájékoztatás kérhető: 

kútfúró mester: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szombathely Rákóczi u. 23. ; 36-

94/506-641  v. regisztracio@vmkik.hu 

tervező: Vas Megyei Mérnök Kamara Szombathely 11-es Huszár úr 40.; 36-94/342-120  v. 

info@vasimmk.hu; titkar@vasimmk.hu     

2.  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 eredményét igazoló 

dokumentum. Ebben az esetben a fennmaradási eljárásba bevonásra kerül a Népegészségügy 

is. Elérhetőségük: Körmend Szabadság tér 4.; 36-94/594-283 v. 

nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu    

3. Fúrt kút esetén a fennmaradási eljárásba szakhatóságként bevonásra kerül a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elérhetőségük: Szombathely Ady tér 1.; 36-94/513-430  v. 

vas.mki@katved.gov.hu 

4. A kérelemhez csatolandó fényképek:     papír alapú, színes fényképek  

 

A kérelem nyomtatvány személyesen beszerezhető az Önkormányzati Hivatal 18.sz. 

irodájában Lantos Andreánál – telefonszám: 36-94/553-022.     



 

Jelezzük, hogy az utóbbi napokban érkeztek jelzések az illetékes 

minisztériumoktól arról, hogy a 2018. december 31-i határidő lehet, 

hogy meghosszabbításra kerül, illetve várhatók változtatások a jogszabály 

egyéb pontjaiban is. Amennyiben a jogszabályi változtatások valóban meg 

is történnek, erről haladéktalanul értesíteni fogjuk a Tisztelt 

Szentgotthárdiakat.               

 

 

Szentgotthárd, 2018. november 6. 

                

 

                                                                                      Dr Dancsecs Zsolt 

                                                                                               jegyző 

 



 

 


