
 

 

JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ KUTAK  
KEDVEZMÉNYES FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSE 

 
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés módosította a 
fúrt vagy ásott kutak fennmaradására vonatkozó kérelmek benyújtásának határidejét. A 
korábbi, 2020. december 31-i határidő 2023. december 31. napjára módosult. 
 
Kiemelt cél, hogy az illegálisan létesített kutak fennmaradási engedélyezése minél 
egyszerűbben, gyorsabban és a költségek minimalizálásával történhessen meg. 
 
Aki 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, és az erre vonatkozó vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak, annak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) 
bekezdése alapján vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül adható ki fennmaradási 
engedély.  
 
A fenti határnapot követően amennyiben a vízügyi hatóság a vízilétesítmény megvizsgálása 
után − az eset összes körülményeire is figyelemmel − a létesítő részére a fennmaradási 
engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság 
az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy 
vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság 
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.   
 
A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: 
 

a) 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 m3/év 
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával 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 szolgálja, és 

c) nem gazdasági célú vízigény. 
 



 

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési kérelmet a www.kobanya.hu honlapon 
megtalálható nyomtatványon kérjük benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell egy 
helyszínrajzot, amelyen jelölve van a kút telken belüli elhelyezkedése. 
Az engedélyezési eljárás illetékmentes. 
 
A kérelem a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi 
Osztályához (1102 Budapest, Szent László tér 29.) postai úton, személyesen az 
Ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) vagy elektronikusan az e-Papír 
szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével nyújtható be. A társaság mint gazdálkodó 
szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles.  
 
Bővebb felvilágosításért a környezetvédelmi ügyintézőkhöz (1102 Budapest, Szent László tér 
29. fsz. 25. és 26. szoba) a 06 1 4338 385 vagy a 06 1 4338 260 telefonszámokon lehet fordulni. 
 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13.30-17.30 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8.00 – 11.30 
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