
Lakossági tájékoztató ásott és fúrt kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban 

 

Törvényi előírás, hogy a 2018. december 21. előtt engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően épült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. 

A fennmaradási engedélyt vagy a jegyző, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság hagyja jóvá. 

   A jegyző hatáskörébe tartozik azoknak az engedélyeknek az elbírálása, amelyekre 

az alábbiak vonatkoznak: 

- a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, vagy külső 

védőidomát, védőterületét 

- nem érint rétegvizet, kizárólag talajvíz, és partiszűrésű vízkészlet felhasználásával 

üzemel 

- legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén 

- házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják 

- nem gazdasági célú a vízfelhasználás 

Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesül az eljáró hatóság a területileg illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság. 

I. Az engedélykérelem benyújtása 

A kérelmező az építtető/ tulajdonos, vagy az általa meghatalmazott személy. 

A kérelmet írásban postai, vagy elektronikus úton kell benyújtani a Jegyzőnek, vagy az illetékes 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kútra vonatkozó engedély-kérelmi dokumentációt 

Az eljárás díja, amennyiben a jegyző az engedélyező, 5.000 Ft. Amennyiben az eljáró hatóság a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, úgy a 13/2015 (III.31.) BM rendelet szerint kell az eljárás díját meghatározni. 

Ennek mértéke a rendelet szerint jelenleg díjmentes 2020. december 31-ig.  

II. A Zalavíz ZRt. engedélyezési eljárásban történő közreműködése 

A Zalavíz ZRt. vállalja a fúrt és ásott kutak esetén a fennmaradási engedély kérelemhez szükséges dokumentáció 

összeállítását, helyszíni felmérést, kivéve, ha az engedélyezési eljárás a Katasztrófavédelem hatáskörébe 

tartozik. 

Amennyiben a kitermelt víz ivóvízként kerül felhasználása, a Zalavíz ZRt. vállalja a dokumentáció összeállítását 

és a szükséges laborvizsgálatok elvégzését. 

III. Amennyiben Ön a Zalavíz ZRt.-vel készítteti el a fennmaradási engedélyt…. 

 

1.) Keresse fel a jegyzőt a kút engedélyezésének igényével 

2.) Kérjük, adja meg a jegyző, vagy megbízottja által kért, a kérelem benyújtásához szükséges adatokat 

(kérelmező személyes adatai, elérhetősége, a kút helyével kapcsolatos adatok, HRSZ és a vízhasználat 

célja – csatolt dokumentáció 1.; 2.; 3.; 5. pontja) 

3.) Zalavíz Zrt. munkatársai felkeresik Önt a szükséges műszaki adatok felmérése céljából és átadásra kerül a 

dokumentáció összeállításáért fizetendő díj számlája 

4.) A Zalavíz ZRt. ellenőrzi a műszaki adatokat, összeállításra kerül a kérelem, majd a Zalavíz ZRt. 

hidrogeológus szakembere aláírja a dokumentációt 

5.) Amennyiben a számla kiegyenlítésre kerül, a Zalavíz ZRt. eljuttatja Önnek a kész dokumentációt  

6.) Aláírás után Ön benyújtja a kérelmet a jegyző részére  

 

A Zalavíz ZRt. 25.000, - Ft + ÁFA, azaz 31.750,- Ft vállalási áron készíti el a fenti kérelmet.  

Amennyiben a kutat ivóvízellátás céljára használják, az ivóvízre vonatkozó Népegészségügyi előírások 

betartása is kötelező. Ehhez laboratóriumi vizsgálat szükséges, ezért ebben az esetben egyedi árajánlat 

kérése szükséges a dokumentáció összeállítására a Zalavíz ZRt-től. 

 

 


