
Talajvízkút létesítés, üzemeltetés engedélyezése 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági 

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 m3/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 talajvízkút engedélyezésének feltétele: 

• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem 

veszélyeztető módon való elhelyezése, 

• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti 

követelmények maradéktalan teljesítése (147/2010. (IV. 29.) Korm. r.), 

A talajvízkút vízjogi létesítési engedélyes eljáráshoz benyújtandó dokumentumok:  

• A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja alapján készült - Talajvízkút 

vízjogi létesítéséhez szükséges engedély kiadása iránti kérelem 1 példányban, melyhez 

csatolni kell: 

• a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell: 

▪ ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű 

kezelője (üzemeltetője) – az engedélyezési dokumentációra alapozott, a 

kérelemmel összefüggő – hozzájárulásának meglétét (a nyilatkozat eredetiben 

vagy hiteles elektronikus másolatban nyújtható be) 

▪ ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény 

megépítésével, üzemeltetésével vagy megszűntetésével érintett ingatlan nem az 

engedélyes tulajdona – a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító 

vízvezetési szolgalom alapításának (Vgtv. 20. § (1) bekezdés), az országos közút 

és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését 

szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének (Vgtv. 20. § (3a) bekezdés), a 

környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének (1995. évi LIII. 

törvény 101. § (4) bekezdés) esetét kivéve – az ingatlan igénybevételére, 

használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízilétesítmény megvalósítása esetén 

az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyonkezelője – a tervezett 

vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat 

és kötelezettségeket rögzítő – írásbeli hozzájárulásának meglétét (a nyilatkozat 

eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújtható be) 

• tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, vagy több 

tulajdonos is van 

• fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 

vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 

(a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása 



13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését 

is - az végezheti, aki: 

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy  

olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó 

tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten 

történő elsajátítását igazolja, valamint 

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, 

kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által 

kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést 

tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK 

megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. 

Ásott és vert kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése alapján nem szükséges a kivitelező 

jogosultságának igazolása. 

• Az eljárás illetékmentes 

 

A talajvízkút üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyes eljáráshoz benyújtandó 

dokumentumok:  

• A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja alapján készült - Talajvízkút 

vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem 1 példányban, 

melyhez csatolni kell: 

• fényképfelvétel a kútról és környezetéről, 

• vízminőség-vizsgálat eredménye, ivóvízcélú felhasználás esetén (1 hónapnál nem 

régebbi akkreditált laboratóriumi vízminta, egyedi kútra szükséges kérni; 

bakteriológiára és kémiára vonatkozóan) 

• amennyiben keletkezik szennyvíz, úgy annak elhelyezésével kapcsolatban 

nyilatkozat a zárt szennyvíztárolásról 

• tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, vagy több 

tulajdonos is van 

• fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 

kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása 

13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az 

végezheti, aki: 

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy  

olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi 

képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő 

elsajátítását igazolja, valamint 

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, 

kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a 

bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító 

igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkezik. 

• Az eljárás illetékmentes 

 

 



Jogszabályok: 

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

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

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

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

taralmáról 

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

vízkútfúrás szakmai követelményeiről (továbbiakban: kútr.) 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

 

 


