MEZŐGAZDASÁGI ÚT – HÁZTARTÁSI célú FÚRT KUTAK TÁJÉKOZTATÓ
A hatósági jogkör a Belügyminisztériumtól az Agrárminisztériumhoz került tavaly, azon belül pedig a Nemzeti Földügyi
Központ az illetékes a kutak engedélyezésével kapcsolatban.

Mezőgazdasági kutak – csak bejelentési kötelezettség
A mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezési eljárása kapcsán 2021. január 1-től a Nemzeti Földügyi
Központ (NFK), (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195. E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu) mint
öntözési igazgatási szerv jár el, az eljárás egyes kutak esetében pedig egyszerűbbé vált.
Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, illetve a korábban fúrt kút
nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek.
Az 50 méternél nem mélyebb talajvízkutak létesítése vált egyszerűbbé
•

A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist:
o

azaz a kutat 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,

o

valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,

o

továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj- vagy talajvíz-szennyezéssel nem érintett területen
létesítik.

•

A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.

•

A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek
öntözését szolgálja legfeljebb 300 hektáron.

•

A bejelentés jóváhagyását követően, a létesítés során a kutat a víz mennyiségének mérését biztosító digitális
kútvízmérővel kell felszerelni.

A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül a Nemzeti Földügyi Központ az
előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak
véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.
Az új kút létesítéséhez 2 dokumentum benyújtására van szükség:
•

egyszerűsített műszaki rajz,

•

bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi
Központ honlapjáról),

•

10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

Meglévő kutak bejelentése
A korábban fúrt, engedély nélkül létesített kutak bejelentésére 2023. december 31-ig van lehetőség (csak azokra a
kutakra vonatkozóan, amelyeket 2020. július 1. előtt létesítettek).

A bejelentéshez szükséges dokumentumok:
•

egyszerűsített műszaki rajz,

•

bejelentő lap a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint (letölthető a Nemzeti Földügyi
Központ honlapjáról),

•

a hitelesített vízmérő óra fotója és hitelesítési jegyzőkönyve.

•

10 éven belül talajvédelmi terv készítése kötelező!

•

Ügyintézési határidő a meglévő kutak esetében: 60 nap.

Engedélyköteles mezőgazdasági kutak létesítése
Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély
alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi
hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott a
korábbiakhoz képest.
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A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást:
•

műszaki tervek,

•

ha a létesítés közművet érint, akkor a közmű kezelőjének hozzájárulása,

•

egyes esetekben a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem vagy a meglévő írásbeli
hozzájárulás,

•

a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás,

•

a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata.

A rendelet 3. számú mellékletének I. pontja pedig tartalmazza a vízügyi hatósági (katasztrófavédelmi hatóság)
engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények engedélyezési eljárásaihoz szükséges dokumentáció, műszaki terv
kötelező tartalmát.

Hogyan kell kezdeményezni a mezőgazdasági kutak létesítésével kapcsolatos eljárást?
A hatóság részére lehetőség nyílt e-papír felületen benyújtani a kérelmeket/hiánypótlást, valamint egyéb beadványokat.
Az erre vonatkozó hivatalos tájékoztatás a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető. A benyújtott kérelmeket
a www.epapir.gov.hu felületen, ügyfélkapus bejelentkezést követően, vízjogi hatósági ügyintézés témacsoport, valamint
mezőgazdasági öntözési célú kutak ügycsoport kiválasztását követően a Nemzeti Földügyi Központ részére
kell megküldeni. Amennyiben valaki magánszemélyként kívánja kérelmét benyújtani (és nem rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel), abban az esetben azt postai úton tudja eljuttatni a NFK részére.
A Nemzeti Földügyi Központ elérhetőségei:
Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195
https://nfk.gov.hu/

A mezőgazdasági kutak létesítésével és a meglévő kutak fennmaradási engedélyeinek
ügyintézésével a Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja foglalkozik.
Kapcsolódó jogszabályok:
1. 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
2. 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
3. 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
4. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, és annak módosítása (2020. évi CLXXV. törvény)
öntözés kút engedély
A gazdaságátadásnak nem is az adminisztráció a legnagyobb akadálya?
Az engedélyezéshez tervdokumentációt szükséges készíteni.
Ennél figyelembe kell venni a következő szempontokat: milyen célt fog szolgálni a kút (házi vízigény vagy
mezőgazdasági öntözés), mekkora vízhasználattal fog járni, milyen típusú vízkészletet szeretnénk használni (talajvíz
vagy rétegvíz).
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet ad iránymutatást:
• műszaki tervek,
• ha a létesítés közművet érint, akkor a közmű kezelőjének hozzájárulása,
• egyes esetekben a vízvezetési szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem vagy a meglévő írásbeli hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulás,
• a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata.
A rendelet 2. számú melléklete határozza meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe (helyi önkormányzat
jegyzője) tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát.
A rendelet 3. számú melléklet I. pontja pedig tartalmazza a vízügyi hatósági (katasztrófavédelmi hatóság) engedélyéhez
kötött felszín alatti vízilétesítmények engedélyezési eljárásaihoz szükséges dokumentáció, műszaki terv kötelező
tartalmát.
A dokumentáció tartalma eltér a két esetben: a jegyzői hatáskörbe tartozó kútlétesítést esetén egyszerűbb
tervdokumentációra van szükség, a részletek pontosan megismerhetőek a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásaiból.
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A kútfúrónak szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, azaz: a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2)-(4)
bekezdéseiben meghatározott jogosultsággal kell rendelkeznie, melyet a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemben,
vagy legkésőbb a kút kivitelezésének időpontjáról szóló értesítésben igazolnia kell.
3. A létesítés után az üzemeltetést is engedélyeztetni kell!
A kút megépítését követően szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt is kérni a vízügyi hatóságtól. Ezt az eljárást azon
hatóság előtt kell kezdeményezni, amelyik a vízjogi létesítési engedélyt kiadta, az eljárásért igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni, mely befizetésről a bizonylatot, vagy annak másolatát, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben
meghatározott dokumentációt kell csatolni a kérelemhez.

Mi a helyzet, ha termőföldön akarunk kutat létesíteni?
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A földhivatal részéről is határozattal kell rendelkezni arról, hogy a kút létesítésével a termőföldet más

Mi legyen a már meglévő kutakkal?
1. Ha a tulajdonos nem tudja, hogy van-e engedélye egy már meglévő kútnak, akkor a települési jegyző, vagy az
illetékes vízügyi hatóság meg tudja mondani a kérdéses kút térképen való megjelölése után, hogy van vagy nincs
engedélye.
2. A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kút esetén a tulajdonosnak az
illetékes hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni, a határidő a 2020 nyarán hozott döntés értelmében 2023
vége. A szükséges tervdokumentáció hasonló az újonnan építendő kutakéhoz, a részletek a 41/2017-es
kormányrendelet 2. mellékletében olvashatóak. A tervdokumentációnak a tényleges állapotot kell bemutatnia.
Az engedélyezés során alá kell írni egy nyilatkozatot, mely szerint a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről
szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. Szükség van a kút műszaki adataira, fényképekre, a használat során
keletkező szennyvíz mennyiségére és annak elhelyezésére vonatkozó információkra.
A vízügyi hatóság a fennmaradási engedély megadását a létesítmény átalakításától vagy meghatározott munkák
elvégzésétől teheti függővé.
Felmerülő probléma: a kutak tulajdonosai sokszor nem rendelkeznek adatokkal a meglévő kútról, milyen
anyagból készült, milyen vízkészletet használ, milyen mélyen található.
Az engedéllyel nem rendelkező kutak esetében elmondható, hogy ezek közül azok, amelyek 1992 után készültek, mind
illegálisak, tehát szükség van fennmaradási engedély kérésére, de a bejelentési kötelezettség minden, engedéllyel nem
rendelkező kút esetén érvényes. Most bírságmentesen van erre lehetőség.
A fennmaradási engedélyek iránti kérelmeket 2020. január 1-től a VIZEK rendszeren keresztül kell benyújtani.
(Természetes személyeknek lehetősége van postai úton is)

Mennyibe kerül a fennmaradási engedély igénylése?
A területi vízügyi hatóság vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásának lefolytatásáért alapesetben igazgatási
szolgáltatási díjat kellene fizetni, de a vízgazdálkodási törvény szerint a felszín alatti vízkivételt biztosító
vízilétesítmények engedélyezési eljárása illeték és díjfizetési kötelezettségmentes! 2023-ig bírság sem lesz az utólagos
engedélyek miatt!
Az, hogy kitolták a fennmaradási engedélyek megkérésének határidejét, mindezt bírságmentesen, nem jelenti azt, hogy
a következő három évben érdemes lenne engedély nélkül kutak létesítésébe fogni, hiszen a bírságmentesség csak
azokra a kutakra lesz érvényes, melyeket 2020. július 1. előtt készítettek!

További információk
Hogy miért kell komolyan venni az engedélyezést?
Az engedélyezés a szakszerű kivitelezés garanciája. A nem megfelelően kialakított kutak elszennyezhetik
Magyarország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit. Sok esetben, ha a vízkivétel az első vízadó
réteg alatti vízadóból (rétegvíz) történik, – amely engedélyezése nem tartozik a jegyzői hatáskörbe – a gyors és olcsó
kivitelezés érdekében a kútfúró figyelmen kívül hagyja a kútépítési szabályokat, és nem tömedékeli el a fúrt átmérő és
a beépített csövezet közötti gyűrűsteret.
A rosszul kiképzett kutak csőszerkezete mentén a felszínről szivárgó szennyező anyagok viszonylag nagy sebességgel
és koncentráltan juthatnak be a felszín alatti vízbe. A nem megfelelő kútkialakítás a mélyebb, rétegvizet, karsztvizet
szolgáltató kút esetében a már szennyezett talajvizet közvetlen módon a mélyebb helyzetű, tiszta vizű rétegekbe
vezetheti.

