
Tájékoztató 
az ásott és fúrt kutak engedélyezésének szabályairól 

 
Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média az engedély nélkül ásott vagy fúrt 
kutak utólagos engedélyeztetésének témakörével. Az ügyben a következő 
tájékoztatást adom: 
 
1992. február 15. napjáig az egy ingatlan határán belüli ásott kút megépítéséhez, 

átalakításához csak akkor nem volt szükséges vízjogi létesítési engedély, ha  

a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja 

meg;  

b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a 

környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb 

kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési 

előírásokban meghatározott távolságban van;  

c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, 

amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji 

gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.  

 

A fúrt kutak a 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti 

teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos 

kutak, a házi vízellátó kutak engedély nélkül voltak létesíthetők. 

 

Az 1992. február 15. napján hatályba lépő módosítás alapján a Vtv.-vhR. 61. § (1) 

bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges az olyan kút (akár ásott, 

akár fúrt kút) létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a 

létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyiségig terjedő 

kielégítését szolgálja, továbbá, – a parti szűrésű, karszt és rétegvízkészlet 

igénybevétele vagy érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja. 

 

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan:  

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra 

egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében 

most fennmaradási engedély adható ki.  

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében  

 arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és 

elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, 

üzemeltetési engedélyt kell adni,  

 arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és 

elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, 

fennmaradási engedélyt kell adni,  

 minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni. 



A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azon engedély nélküli kutak, 
amelyekre az engedélyt 2018. december 31-ig megkérik, mentesülnek a 
vízgazdálkodási bírság, valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak alól. 
 
Az Országgyűlésnek benyújtott kormányjavaslat szerint meghosszabbítaná a 
fúrt kutak bejelentésének december 31-ig tartó türelmi idejét az 
Agrárminisztérium. 
A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020. december 
31-ig kérelmezi az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt. A türelmi idő 
meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt 
kutakra egyaránt vonatkozik. 
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai bevonásával a Belügyminisztérium és 
az Agrárminisztérium azon is dolgozik, hogy a kormány terveinek megfelelően az új 
kutak engedélyezése és az illegális kutak fennmaradási eljárása egyszerűsödjön, 
gyorsabbá és olcsóbbá váljon. 
Amennyiben az ügyben a döntés megszületik, arról azonnal tájékoztatást adok. 
 
A kutak legalizálásához szükséges nyomtatványok az önkormányzat honlapján 
elérhetőek.  
 

Kincsesbánya, 2018. október 26. 

 

 

       Jankovicsné Huszár Mónika 

                          jegyző 


