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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29. § (7) bekezdése értelmében 

mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi 

XLI. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig 

kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

Ez annyit jelent, hogy az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító létesítményt bírság 

megfizetése nélkül, de utólagosan engedélyeztetni szükséges, az erre vonatkozó jogszabályi 

feltételek szerint. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet ( a 

továbbiakban: Kr.) 15. § (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy 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 Kr. 15. §-ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem 

elbírálása során a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések 

megfelelő alkalmazásával kell eljárni azzal, hogy a kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot 

tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. 

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel 

kapcsolatos eljárás annak megállapítására irányul, hogy a megvalósított vízilétesítmény, vízimunka - az 

engedély hiányától eltekintve - mennyiben felel meg a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély 

kiadására vonatkozó, a Vgtv.-ben és egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek, illetve a 

hatósági előírásoknak. A vízügyi hatóság a fennmaradási engedély megadását a létesítmény 

átalakításától vagy meghatározott munkák elvégzésétől teheti függővé. 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM 

rendelet 2. melléklete szerint a vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelemnek az alábbi kötelező 

tartalmi elemei vannak: 

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje. 

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén 

nem kell kitölteni). 

3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták 

(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf). 

4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény. 

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye. 

6. A kút műszaki adatai: 
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6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben); 

6.2. csak fúrt kút esetében: 

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 

6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa, 

6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás 

helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m). 

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka. 

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga. 

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi. 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése. 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről. 

6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; 

fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy 

csapadékvíz nem kerülhet). 

A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárás során, amennyiben a benyújtott kérelemben vagy 

annak mellékleteiben foglalt információk alapján nem megállapítható az engedélyezni kívánt vízkivételt 

biztosító vízilétesítmény létesítésének időpontja, tényállás tisztázás keretén belül a kérelmezőt erre 

vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni. 

Abban az esetben, ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a vízilétesítménye 2018. január 01. napját 

megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül, ellenkező esetben azonban a 

Vgtv. 29. § (3) bekezdése szerinti eljárásrend alapján, a fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg 

a vízgazdálkodási bírság megfizetésére kell kötelezni. 

Fontos megjegyezni, hogy a Kr. 16. § (1) bekezdése értelmében amennyiben az engedély nélkül, vagy 

attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezett- vagy természetvédelmi 

szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett az építtetőt a 

létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. 

A vízilétesítmény megszüntetése szintén engedélyköteles tevékenység! 

Ugyanezen jogszabály 18. §-ának (2) és (3) bekezdései értelmében vízilétesítmény megszüntetése 

esetén a hatóság a külön jogszabályban meghatározott tartalmú terv- és adatszolgáltatásra kötelezheti a 

vízhasználót, amennyiben a hatóság döntéséhez engedélyezési tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. 

Összességében tehát vízkivételre alkalmas, üzemelő vízilétesítmény használata (öntözővíz 

használatra vonatkozóan is) engedélyköteles tevékenység. 

A jelenlegi jogi szabályozás szerint vízjogi fennmaradási engedélykérelem benyújtása esetén a 

vízhasználó mentesül a bírság megfizetése alól, amennyiben a vízilétesítmény a jogszabályban 

meghatározott időpont előtt létesült, nem mentesül azonban az engedély megadásához szükséges 

jogszabályi előírások teljesítése alól. 

 

 


