
Tájékoztató meglévő kutak engedélyezéséről 

Jogszabály értelmében kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése 

engedélyköteles tevékenység. 2018. január 1-től hatályos jogszabály módosítás alapján 

mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét 

megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivitelt biztosító vízi 

létesítményt, és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig 

kérelmezi, továbbá az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

Engedélyt a települési önkormányzat jegyzője, illetve a területi vízügyi hatóság adhat. A 

jegyző engedélyezheti az olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és 

megszüntetését, amelynél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek. 

 a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet 

 a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel 

 a kút maximálisan 500m
3 
/év vízigénybevétellel üzemel 

 a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, illetve, ha csak 

bejelentésköteles az építés, akkor bejelentéssel érintett ingatlanon van 

 a kútra magányszemély kér engedélyt 

 a vízkészlettel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítése érdekében 

(jellemzően: ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása; építmények és 

ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása; nem mezőgazdasági célból termesztett 

növények öntözése; háztáji – nem gazdasági célból történik (gazdasági érdekek pl.: 

üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, ipari tevékenység, stb.) 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a 

területi vízügyi hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési 

eljárása! 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési 

eljárásának lefolytatása kizárólag írásban, a jogszabály által meghatározott tartalmú adatlap 

(az adatlap a www.cserepvaralja.hu oldalról letölthető), valamint az ahhoz mellékelt, 

vízilétesítmény és épület(ek) elhelyezését ábrázoló helyszínrajz benyújtásával kérelmezhető. 

Az eljárás 2018. december 31-ig illetékmentes, 2019. január 1-jét követően az adatlapon – 

illetékbélyeg formájában – 3.000 forint általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni. 

A jegyzőnek a kérelem megérkezését követő naptól számított 60 napon belül kell meghozni 

döntését. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az eljárás felfüggesztésének és az 

ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Cserépváralja, 2018. október 16. 
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