Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárásáról
Az eljárással kapcsolatos információk:
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15.
§-a alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre)
az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezései értelmében az építtető
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha a 2020. július 1.
napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kér.
Igazoltan 1992. február 15-ét megelőzően - mélységének és elhelyezkedésének
függvényében – jogszerűen létesített ásott kutakra nem fennmaradási engedélyt, hanem
vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges Sajószentpéter Város
közigazgatási területén az olyan kút fennmaradásához, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt - vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Az engedély kiadásának további feltételei:
-

a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem
veszélyeztető módon való elhelyezése biztosított legyen,
a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – szakértő bevonásával - annak
megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő
érdekeket.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi
Hatósága dönt az engedélyről.
Kapcsolódó jogszabályok:
-

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
Rendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Kérelmek benyújtása:
A kérelem benyújtható a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Beruházási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6.) személyesen ügyfélfogadási
időben, postai úton, vagy elektronikusan a spepites@sajoszentpeter.hu e-mail címen.
A fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatban 48/521-037/121 telefonszámon
lehet tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni. A szükséges nyomtatvány letölthető
Sajószentpéter Város honlapjáról.
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

