
A VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS 

A KÉRELEM VIZSGÁLATÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI 

 a hatáskör tisztázása, a tervezett kút megfelel-e a 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 24. § (1) 

bekezdésben foglalt feltételeknek (azaz: a jegyzői engedélyezési hatáskör fönnáll-e)? 

 A kút helyzete az ingatlanon 

 Lakóépülethez való közelség: olyan távolság szükséges az épületektől, hogy a kút 

működése épületstatikai problémákat ne okozzon, 

 Közművek helyzete – a fúrás a meglévő felszín alatt elhelyezkedő közművek 

védőtávolságán kívül történjen, továbbá a fúrótorony/ fúróállvány felállíthatóságát 

illetően az elektromos légvezetékek helyzetére is figyelemmel kell lenni, 

 Esetleges szennyező forrásoktól (kerti árnyékszék, trágyatároló, állattartó épület, stb.) 

való megfelelő távolság, 

 Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 16/A. §(4) 

bekezdésalapján „A saját célú ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy 

kell megvalósítani, hogy a vízkivétel körül 10 méteres körzet a saját ingatlanon belül 

legyen.” 

Vonatkozó jogszabályhelyek: 72/1996. (V. 22.) Korm. r. 24. § (3) bekezdés, a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról szóló147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.)  

Korm. r.) 4. § (4) és 16/A. § (4) bekezdés, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. r.) 10. §, a felszín alatti vízkészletekbe 

történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendelet (továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM r.) 3. § – 7. §-ok. 

 A kút műszaki paraméterei 

 szabványos kútcsövek megléte (a narancssárga és szürke színű szennyvíz, illetve 

csapadékvíz lefolyó csövek nem kútépítési célra készülnek, ld. 5. oldal magyarázata), 

 kút átmérője – fúrt kutak esetén minimum 90 mm. Az MSZ 22.116:2002 szabvány 

szerint a szűrőcső legkisebb belső átmérője 90 mm. Ennél kisebb átmérő esetén 

nincs lehetőség mintavételre, vizsgálatok elvégzésére. Emellett kútban levő gépészeti 

egységek esetleges javítása, karbantartása miatt sem célszerű kisebb átmérőt 

alkalmazni. Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 7. § (2a) 

bekezdés. 

 Tervezési, kivitelezési jogosultság, munkavédelem 

 a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak tervezője az lehet, aki a Magyar Mérnöki Kamara 

erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik, vagy a 101/2007. 

(XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdés a) pont szerinti feltételeknek eleget tesz 

  a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak kivitelezését az végezheti, aki a 101/2007. (XII. 

23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek eleget tesz, azaz rendelkezik a 

megfelelő végzettséggel és a kútfúró gép esetén a berendezés a 101/2007. (XII. 23.) 

KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pont szerinti igazolással, vagy megfelelőségi 

nyilatkozattal rendelkezik. Vonatkozó jogszabályhely: 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. 

§; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (továbbiakban: 18/1996 (VI. 13.) KHVM. r.) 2. § (4)-

(5) bekezdései, Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM 

rendelet mellékletének 4.01. pontja. 



 A KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 Az ügyfél alapadatai, 

 A 18/1996 (VI. 13.) KHVM. r. 2 melléklet I/B. pont szerinti melléklet, 

 A tervezői jogosultságot bizonyító MMK igazolás vagy a kútfúró szakmai végzettségét 

igazoló dokumentumok és azzal együtt a kútfúró berendezés dokumentumai 

(101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pont 

 Saját célú ivóvízmű esetén a 18/1996. (VI. 13.) KHVM. r. 2 melléklet II. fejezete 

 ELJÁRÁSI ILLETÉK 

 Kút létesítésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó helyi önkormányzati hatáskörbe 

tartozó engedélyezések esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: 

Itv.) mellékletének XXII. pontja rendelkezik az illeték mértékéről az alábbiak szerint: „XXII. A 

vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetéke 

1. Kérelemre indult eljárások illetéke 

a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, szennyvízszikkasztó 

- létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás 

létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 

5000 forint; 

2. A fellebbezés illetéke: 

a) az alapeljárás illetékének kétszerese; 

b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés 

esetén 10 000 forint.” 

 


