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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG JEGYZŐJE 
 

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. 
Tel: 96/543-651, fax: 96/355-044 

 

 
 

Tájékoztatás 
 

 
Fúrt kút létesítésének engedélyezése /kizárólag háztartási 

vízszükségletet kielégítő kút esetében/ 
 

A 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kutak fennmaradását bírságmentesen lehet 

engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál 2018 végéig. 

Aki talajvízkutat fúrt és abból öntözte a mezőgazdasági termőterületét, köteles a kút 

meglétét 2018. szeptember 30-ig bejelenteni. 

A jogszabály módosítás nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító vízilétesítmények 

között, kiterjed minden illegálisan létesített vízbeszerző létesítményre, így a vízügyi 

hatóságok, illetve a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló települési 

önkormányzatok jegyzőinek eljárásaira is alkalmazandó. 

Eddig azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító 

létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezte a kivételezés megszüntetésére vagy 

felfüggesztésére, illetve magának a kútnak az átalakítására vagy megszüntetésére.  

http://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/ugyleiras/furt-kut-letesitesenek-engedelyezese-kizarolag-haztartasi-vizszuksegl
http://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/ugyleiras/furt-kut-letesitesenek-engedelyezese-kizarolag-haztartasi-vizszuksegl
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A törvénymódosítás már az Európai Unió Víz Keretirányelvével is összhangban van, így 

lehetővé válik, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós pályázatokon is 

indulhassanak. 

A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a házi célra, a 
kertekben fúrt kutakra. 

 

Ön, mint ügyfél szeretne a tulajdonában lévő telken kutat fúratni. Ehhez a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához, Településmérnökéhez (a Jegyző 

vízgazdálkodási hatósági jogkörében kiadott) engedélye szükséges. Ezt úgy kaphatja 
meg, ha kérelmet terjeszt elő a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályánál. A kérelemhez csatolja az alábbi dokumentumokat: 

 

 kérelem (aláírással, névvel és lakcímmel ellátva) 

 tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolat + tulajdonosi hozzájárulás 
 helyszínrajz : 

- átnézeti 

- részletes (a két szomszédos telek) 
 bejelölni a szennyező forrásokat: 

 - zárt szennyvíztároló 

 - űrgödrös árnyékszék 
 - hulladéktároló tartály helye 

 - szennyvízülepítő-szikkasztó 

 nyilatkozat 
 - 500 m3/év-nél nem használ több vizet 

 - első vízadórétegből veszi a vizet 

 - csak házi szükségletre, öntözés céljából 
 Terv és műszaki leírás a kútról (cső, vagy gyűrű) 

 

 
Eljárási illeték: 5.000,- Ft 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

 
 

 

Az ügyintéző megvizsgálja, hogy az Ön által megadott adatok elegendőek-e a kérelem 
elbírálásához. Amennyiben nem, hiánypótlásra hívja fel az Önt. Ha megfelelőek az 

adatok, jogszabály alapján elfogadja az ügyintéző. Kéri az illetékes társhatóságok 

/ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Vízügyi 
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Igazgatóság/ állásfoglalását, majd mindezek figyelembevételével megadja az 
engedélyt vagy elutasítja a kérelmet, erről Önt határozatban értesíti. Ha nem ért 

egyet a határozattal, Ön a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott 

fellebbezéssel élhet ellene. 
Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. 

 

 

 
Vonatkozó jogszabályok : 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 

és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 
  

 

Győrújbarát, 2016. október 20. 

  

   Harmath Hajnalka sk. 
                                                                                                                         jegyző 
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