
Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről 
kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében 

 
 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 
 

 a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel; 

 épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és 

 nem gazdasági célú vízigény. 
 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési 
eljárása. 

Tájékoztatom, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2023. 
december 31-ig tart. 
 
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni 
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalma szerint.  

Fontos, hogy a beadott dokumentációhoz a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 
KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges (a kérelem 
nyomtatványon). 

 

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű 
vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a 
dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá. 
Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell 
kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja. 
 

Amennyiben a tulajdonos a meglévő, engedély nélkül létesített kút legalizálását 
szeretné megoldani, akkor a Polgármesteri Hivatal műszaki igazgatási ügyintézőjét, 
Hatejer Szabolcsot kell megkeresnie a 99/544-517 telefonszámon vagy 
muszak@fertoszentmiklos. e-mail címen a Hivatal munkaidején belül.  


