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Meglévő illegális kút

Hidrogeológiai védőövezet-, védőterület 
és egyéb érintettség vizsgálata

Eljáró hatóság (előzetes!) kiválasztása

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (Vízügyi 
Hatóság)  

Minden egyéb, NEM jegyzői 
hatáskörben lévő kút:  

 
– jogi személy (cég) a kút 
tulajdonosa még locsolásnál 
is, függetlenül a megcsapolt 
vízkészlettől, tehát a talajvíz, 
parti szűrésű víz esetében is!!! 
– évi 500 m³ feletti vízkivétel 
esetén (magánszemélynek is) 
– 30 méternél mélyebb, réteg-
, és/vagy karsztvízre telepített 
kút esetén 
- hidrogeológiai védőidom, 
védőterület érintettsége 
esetén!  
-réteg, és karszt vízre 
szűrőzött kutak 

 

72/1996. Korm. rendelet 
 A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági 
hatáskörök  
24. § (1)190 A települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges 
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 
következő feltételeket együttesen teljesíti: 
aa)191 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, 
ab)192 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; 
(10)201 E § alkalmazásában házi ivóvízigény: a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 
szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, 
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, 
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély 
részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, 
nem gazdasági célú vízigény. 
Lásd a teljes jogszabályi szövegezést!  
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                                                                                              tömedékelés 
                                                                  KÚTJAVÍTÁS 

    

                                                        

                                                           

                                                           

Kútvizsgálat

Nem megfelelő műszaki tartalom esetén 
kútjavítás, vagy megszüntetési engedély 

elkészítése, és hatósági engedélyeztetése

Megfelelő műszaki tartalom esetén: 
Kút talpmélység, a szűrőzésre került 
vízadó réteg, kút tulajdoni viszonya 
(magán/jogi személy) és felhasználási 
cél ismeretében végleges 
döntéshozatal az eljáró hatóságról 
(Jegyző, Katasztrófavédelem + VIZIG)

Hatóság kiválasztása, a kút megszüntetési / tömedékelési 
engedélyének elkészítése, engedélyezési eljárás 

megindítása  a Jegyzőnél, vagy  a Katasztrófavédelemnéll 
+ VIZIG-nél, VIZEK/ASP/e-Papíron keresztül

Jogerős határozat kézhezvétele után  a kút tömedékelése 
a hatályos jogszabályok, és  szabványok, és más műszaki 

irányelvek szerint! 

Tömedékelési megvalósulási terv /  dokumentáció 
beadása a Jegyző, vagy a Katasztrófavédelem + VIZIG felé 

VIZEK / ASP/ e-Papíron keresztül

Határozathozatal a hatóságnál

Határozat kézhezvétele 
elektronikus és/vagy postai úton. 

Tömedékelési / megszüntetési 
eljárás vége
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Kút fennmaradási engedély egyszerűsített folyamatábrája csak szemléltető 
jellegű, mely a hiánypótlásokat, és az ügyek más hatósághoz történő áttételét, 
hiánypótlási felszólítást, a hatóság tömedékelésre való felszólítását, és az egyéb 
eljárási cselekményeket nem szemlélteti!  
Kéretik a hatályos jogi szabályozókat-, egyéb műszaki irányelveket-, 
szabványokat figyelembe venni! – köszönettel!  

 

Budapest, 2020.07.09.  

 

 

                                                              Borbély Tamás 
                                                                           Mélyfúró-,  
                                                       Megújulóenergia - gazdálkodási technikus, 
                                                                           vízkútfúró   
                      
                                                                       
                                                                     

Fennmaradási engedélyhez szükséges 
dokumentumok elkészítése, tul. lap, 

térképmásolat beszerzése

Dokumentum beadása a hatóság 
(Jegyző, Katasztrófavédelem + VIZIG) felé 

elektronikus úton (VIZEK, ASP, e-Papír)

Határozathozatal a hatóságnál

Határozat kézhezvétele 
elektronikus és/vagy 
postai úton, eljárás 
vége, legalizált kút.


