
Talajvízkút létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedély 

 

Ügyintézés helye: Csepreg, Széchenyi tér 27. 2. em. 203. iroda 

Ügyintézés: kérelem alapján 

Ügyintézési határidő: 8-60 nap 

Ügyintézők elérhetősége: 

• te.: +36-94-565-019; +36-30-739-5132 

• e-mail: muszak@csepreg.hu 

 

Vonatkozó hatályos jogszabályok:  

• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) számú Korm. 

rendelet 

• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 

(XII. 29.) számú BM rendelet  

• a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

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

• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) számú Korm. rendelet 

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

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) számú 

Korm. rendelet 

 

Ügymenet leírás: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a kutak vízi létesítménynek 

minősülnek, melynek a létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez, illetve a 

megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 

 

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

24. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a jegyző engedélye szükséges a talajvízkút 

létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez, illetve megszüntetéséhez, amennyiben a 

következő feltételek együttesen teljesülnek: kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 

lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
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rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, kizárólag talajvíz felhasználásával un. háztartási 

vízigényt vagy házi ivóvíz igényt elégít ki, a tervezett vízfelhasználás 500 m3/év alatt marad, 

épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemélyek részéről a háztartási igények kielégítését 

szolgálja, és 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 147/2010. (IV. 29.) számú 

Korm. rendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése. 

- A fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy az nem 

veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket. 

 

Az eljárás illeték- és eljárási díjmentes! 

 

 


