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2018. január 1-jét megelőzően létesített kút
vízjogi fennmaradási engedélyezése ügyében
tájékoztatás
FKI-KHO: 8035/2018.
+36 (1) 459-2476

Halásztelek Város Címzetes Főjegyzője
Halásztelek
Kastély park 1.
2314
Tisztelt Címzett!
Tárgyi ügyben elektronikus úton érkezett megkeresésére a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi tájékoztatást adja:
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése alapján:
„Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka
vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól - a (2)
bekezdésben meghatározott eset kivételével - fennmaradási engedélyt kell kérni.”
A vízjogi fennmaradási engedélyt a települési önkormányzat jegyzője vagy a területileg
illetékes vízügyi hatóság adhatja ki. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a szerint a
következő feltételek együttes teljesítése esetén a települési önkormányzat jegyzőjének
engedélyét kell kérni:
„(1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, 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 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 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 kutak létesítése illetve üzemeltetése vízjogi engedélyköteles tevékenység. Amennyiben a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján tárgyi vízilétesítmény engedélyezése nem a
települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik, a vízjogi fennmaradási engedély
iránti kérelmet a területileg illetékes vízügyi hatóság részére kell benyújtani. A kérelemhez az
alábbi dokumentumokat kell csatolni:


a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM renelet] 3. melléklet I.
szakaszában szereplő dokumentumok;



a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által kiadott vízügyi objektumazonosítási
(VOR) és vagyonkezelői nyilatkozat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §
alapján.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési tervdokumentációt Vízimérnöki (VZ) tervezői
jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el.
Felhívom a figyelmet, hogy a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklet I. szakaszának
3. alpontja alapján:
„Ha a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy
a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából
létesül, 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, de a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső vagy
hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, és így engedélyezése a vízügyi hatóság
jogkörébe tartozik, akkor a dokumentáció tartalma azonos a 2. mellékletben
meghatározottakkal.”
Amennyiben fentiek teljesülnek, a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II.
szakaszának 6.9. alpontja alapján a kérelemhez benyújtott nyilatkozatot a felszín alatti
vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.
(XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ában megjelölt szakember írhatja alá.
Továbbá tájékoztatom T. Címet, hogy Halásztelek teljes közigazgatási területe a Fővárosi
Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) üzemeltetésében álló, 35100-2797-

28/2016.ált. számon (FKI-KHO: 400/2016) és a KTVF: 11490-3/2009. számon módosított
KTVF: 5020-3/2008. számú (6.2/e/216 vízikönyvi számú) határozattal kijelölt CsepelHalászteleki vízbázis védőterületén helyezkedik el, ennek következtében tárgyi kutakra
vonatkozó engedélyezési eljárások FKI-KHO feladat- és hatáskörébe tartoznak.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
megbízásából és nevében

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Melléklet:
Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu)
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

