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Főosztály

TÁJÉKOZTATÓ
az ásott, fúrt és vert kutak engedélyezési eljárásával kapcsolatos
tapasztalatokról, új eljárásrendről

Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVll. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm . rendelet alapján a 2020. július 1. napját
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített és üzemeltetett
felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények további üzemeltetéséhez a
létesítőnek

vagy jelenlegi üzemeltetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie 2023.
december 31. napjáig.
Az alábbiakban ismertetett feltételek fennállása esetén a vízjogi hatósági jogkörben a
telepü lés jegyzője jár el , a jegyző fennmaradási engedélye szükséges.
1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmarad ásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények véde lmérő l szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső , külső és hidrogeológ iai védőidom ,
védőterület , valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele , érintése nélkül,
és legfeljebb 500 m 3/év vízigénybevétellel kizá rólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhaszná lásával üzemel,
b. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgá lja, és
e. nem gazdasági célú vízigény;
2. a b. pontban szerepelő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzeme ltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
3. az 500 m 3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és
a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgá ló vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetésé hez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Minden egyéb esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el és dönt az engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények
fennmaradási engedélyének kiadásáról.
A 2018-as évben a hatósági eljárás illetékköteles volt, melyet a Kérelmező ügyfelek 3.000,Ft-os illetékbélyeg formájában vagy a Magyar Államkincstár számlájára történő utalással
tudtak teljesíteni.
Jogszabályi változást követően 2019. évben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII .
törvény 31 . § (2) bekezdése értelmében a felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség
alól.
2020. évben a vízgazdálkodástól szóló 1995. évi LVII. törvényt újból módosították, így
ismételten vá ltozás történt a benyújtási határidő tekintetében is. A hatályos jogszabály
értelmében, „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető , aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról
szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Vgtv.mód3 .) hatálybalépését megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2023. december 31-ig kérelmezi".
2018. évben 60 db kérelem érkezett be a Városgazdálkodási Főosztályra , és 28 db engedély
került kiállításra , ugyanennyi kút került felvezetésre nyilvántartásunkba. Több esetben az
ügyek áthúzódtak a 2019-es évre. Több mint tíz esetben került sor az eljárás
megszüntetésre, mivel a kérelmező ügyfél a hiánypótlási felh ívásnak nem tett eleget. öt
esetben kellett az ügyet hatáskör hiányában áttenni a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz.
2019. évben 36 db kérelem érkezett, és a 2018. évről áthúzódó ügyekkel együtt 45 engedély
került kiállításra , ugyanennyi kút nyilvántartásba vétele történt meg. Két esetben került sor
áttételre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz hatáskör hiányában, illetve négy
üg yben kellett az eljárást megszüntetni, mivel a kérelmező ügyfél a hiánypótlási felhívásnak
nem tett eleget.
2020. 1. félévében 21 db kérelem érkezett a Városgazdálkodási Főosztályra , melyek közül 1
db létesítési engedély iránti kérelem volt. A 2019. évről áthúzódó üggyel együtt 21 engedély
kiállítására került sor az eddig eltelt i dőben . E mellett egy esetben kellett az ügyet hatáskör
hiányában áttenni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, valamint egy tavalyi évről
áthúzódó ügyben kellett az eljárást megszüntetni, mivel a kérelmező ügyfél a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget. Tapasztalható, hogy egyre kevesebb ügyben kell hiánypótlásra
felhívnunk az üg yfeleket. Bár a törvényi módosítások lehetővé teszik, hogy 2023. december
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31-ig adják be a kérelmező ügyfelek az engedély iránti kérelmeiket, de telefonos tájékoztatás
alkalmával jelezték többen is, hogy ennek ellenére is mielőbb szeretnék beadni a
dokumentációt. Ebből is látszik, hogy a kerületi lakosok az évek alatt elfogadták és próbálnak
mielőbb eleget tenni a talajvízkutak kapcsán előírt bejelentési kötelezettségüknek.
Kapcsolódó jogszabályok:
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI 1. törvény
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)
Kormányrendelet
• a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (Xll.23.) KvVM rendelet
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet
Budapest, 2020. augusztus „./~ „" .
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