A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak
vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelem
(a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján)

1. A vízjogi létesítési engedély adatai (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):
engedély száma:
engedély kelte:
kiállító hatóság:
2. A kút helye:
irányítószám
település:
közterület neve,
jellege:
házszáma:
helyrajzi száma:
koordináták (földrajzi
vagy EOV)
terepszint (mBf):
3. Kérelmező (tulajdonos):
neve:
állandó lakhelye:
születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
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4.

A vízhasználat célja (a megfelelő aláhúzandó):

háztartási vízigény

házi ivóvízigény

Kitermelt vízhozam (m3/év): ……………....
5. 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 eredménye. (mellékletként)
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben): ……………., nyugalmi vízszint (terepszint alatt,
méterben): …………………;
6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga: ………………, átmérője: ………..……, rakathossz:
………………..,
6.2.2. csövezet anyaga: ………………, átmérője: …………….., rakathossz:
………………..,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze: …………….., átmérője: ……………..,
kialakítása: ……………., típusa: ………………………,
6.2.4. csak ásott kút esetében:
 kútfalazat anyaga: ………………………………..., átmérője (mm/mm):
………………, helye (m-m): ………………………………………;
 vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m):
…………………………...
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében):
 akna: ……………………………………………………………………………………...
 kútház: ……………………………………………………………………………………
 kútszekrény: ………………………………………………………………………………
 kútsapka: ………………………………………………………………………………….
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében (fedlap, anyaga): ………………………………………….
6.5. A vízkitermelés módja (a megfelelő aláhúzandó):
kézi
gépi.
6.6. A
használat
során
keletkező
szennyvíz
mennyisége,
elhelyezése:
………………………………………………………………………………………………..
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. (mellékletként)
6.8. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (továbbiakban: kútr.)
13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. (mellékletként)
7.

Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező
is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember): a
közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a
felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kelt:
…………………………….……..
Kivitelező

……………….…………….…………..
Kérelmező (tulajdonos)

…………………………….……..
Tervező (kútr. 13. §)
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Tájékoztató
A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre
vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges a) olyan kút
fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) 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 rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m 3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények
kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező
hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye
szükséges az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekre vonatkozóan.
A vízügyi hatóság fennmaradási engedélyezési eljárásának lefolytatásáért alapesetben igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke függ a vízhasználat, azaz jelen esetben a víz
hasznosítása érdekében történő vízmennyiségi igénybevétel mértékétől. Kivételt képeznek ez alól a
talaj- vagy parti szűrésű vízkészletet – 500 m3 /év vízmennyiségig – igénybe vevő kutak,
amennyiben azok 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 védőidomot, védőterületet érintenek, valamint a
saját célú ivóvízművek vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásai. A fentiekkel ellentétben
azonban a Vgtv. a következőkről rendelkezik:
„Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a) az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek
engedélyezési eljárása, ha arra a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;
b) a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott időpontig.”
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Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési
eljárása 2018. december 31. napjáig.
Hogyan kell benyújtani a kérelmet?
A vízjogi fennmaradási engedély 2018. január 01. napjától kizárólag írásban terjeszthető elő. Az
írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus
ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg. Az elektronikus
levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében
nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek. Az ügyfél jogosult az ügyei
intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton
megtenni.

Benyújtandó mellékletek:
 tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció
 tervezői jogosultság igazolása
A létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell: a) ha a tervezett vízimunka vagy
vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelője (üzemeltetője) - az engedélyezési
dokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő - hozzájárulásának meglétét,
b) közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló
kérelem [Vgtv. 20. § (1) bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén
vagyonkezelője és a szolgalom alapítását kérő közötti - a korlátozás mértékének megfelelő
kártalanításra vonatkozó - megállapodás meglétét, megállapodás hiányában az annak sikertelenségét
igazoló nyilatkozatot és az ingatlan tulajdonosa megkeresésének igazolását [Vgtv. 20. § (4)
bekezdés],
c) a d) pont kivételével, ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény
megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes
tulajdona - a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának
[Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és
tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a)
bekezdés], a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII.
törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve - az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó
jogcím fennállását, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon
esetén a vagyonkezelője - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az
ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának meglétét,
d) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, üzemeltetése vagy
megszüntetése termőföldet érint vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy
részeként valósul meg, azonban az ingatlan nem az engedélyes tulajdona - a közcélú vízilétesítmény
elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos
közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú
vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési célú
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vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve -, a
létesítő (kérelmező) nyilatkozatának fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés
megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti
jogosultsággal, illetve a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény
megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő
megállapodással,
e) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet,
vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra
közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét,
f) valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén - elvi vízjogi és fennmaradási
engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi
üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél - a
vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét.

Kérelem benyújtásának helye: Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)

