
KI AZ ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG 
A KUTAK VONATKOZÁSÁBAN?

NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT
JÓVÁHAGYÁSA vagy ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK
ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES

MEGYEI KATSZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:  
• a vízgazdálkodásról szóló1995. évi LVII. törvény
•  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZÉSI CÉLÚ KUTAK esetében,
azaz olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében, amelyek kizárólag 

mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja, 
vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékes-

séggel a Nemzeti Földügyi Központ, mint öntözési igazgatási szerv jár el, mint vízügyi hatóság.

Olyan „HÁZIKUTAK” esetében
amely létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, 

amely a következő feltételeket együttesen teljesíti, 
a település önkormányzat jegyzője jár el, helyi vízgazdálkodási hatáskörben.

Olyan „MINDEN MÁS KÚT” esetében, amelyek 
nem mezőgazdasági öntözési célú kutak, ill. nem teljesítik 

a jegyzői engedélyezési hatáskör feltételeit,  vízügyi hatóságként, 
vízvédelmi hatóságként  a területileg illetékes fővárosi, megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság jár el, mint vízügyi hatóság.

Előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető mezőgazdasági öntözési 
célú kút, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

Nem érint védett vagy védendő vízbázist, 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, 
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a ható-
sági 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 mű-
velése alatt álló területek öntözését szolgálja,

a kutat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet 
szerint a hatósági nyilvántartásba a létesítő előzetesen bejelentette, kivételt 
képez ez alól a 2021. január 1. előtt engedély nélkül létesített kút, ahol az 
utólagos bejelentési kötelezettség áll fenn, 

bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének 
mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 na-
pon - 2021. január 1. előtt engedély nélkül létesített kutak esetében 
60 napon - belül az öntözési igazgatási szerv – a vízbázis állapotára és  
a tervezett kútnak a vízbázisra gyakorolt hatására tekintettel a fel-
szín alatti vizek védelme érdekében – az előzetes bejelentésben foglal-
tak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy  
a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában 
kezdhető meg.

A bejelentéshez szükséges adatlap itt érhető el amelyet elektronikusan 
lehet benyújtani.

Nem érint védett vagy védendő vízbázis, azaz vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kor-
mányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, 

kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel bír, valamint

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egysze-
rű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről  
a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és  
nem gazdasági célú vízigény.

A felszín alatti vízhasználat jellegétől függően ide tar-
toznak az alábbi vízhasznosítási célú kutak, amelyek 
a vízjogi engedélyezési hatáskör alá esnek.
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ELÉRHETŐSÉG: https://www.katasztrofavedelem.
hu/137/hatosagi-elerhetosegek

Amennyiben a fentiek közül valamelyik feltétel nem teljesül, abban az esetben a mezőgaz-
dasági öntözési célú kútra vízjogi engedélyt kell kérni ugyanitt, a Nemzeti Földügyi Központtól!
ELÉRHETŐSÉG: 
http://www.nfk.gov.hu/MEZOGAZDASAGI_KUTAK_HATOSAGI_MUNKACSOPORTJA_news_1238

Amennyiben a fenti feltételek közül csak 1 nem teljesül, abban az esetben a kútra 
vízjogi engedélyt a területileg illetékes vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező, megyei 
katasztrófavédelmi hatóságtól kell megkérni.

ELÉRHETŐSÉG: https://www.kormanyhivatal.hu/hu
(KORMÁNYHIVATALOK > Megyei Kormányhivatal> Elérhetőségek,
szervezet>Polgármesterek, jegyzők elérhetőségei)

MORATÓRIUM VONATKOZÁSÁBAN

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltetett 2021. január 1-ét megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fen-
nmaradási engedélyezés iránti kérelmét valamint mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében a feltételnek megfelelően  
a bejelentési kötelezettségét 2023. december 31-ig az illetékes vízügyi hatóság felé előterjeszti.

Felhívjuk a figyelmet, hogya mezőgazdasági öntözési célú kutakkal 
kapcsolatos rendelkezések kizárólagosan az öntözési célú haszno-
sításra vonatkoznak, új kutak esetében a létesítésre, valamint csak  
a kútra. A kapcsolódó vízilétesítmények (pl. öntözőtelep) engedélyezése 
esetében a területileg illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság jár el, mint vízügyi hatóság.
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