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Kérdések

• hol és milyen sikert ért el a szakma,

• miért érzi a szakma a sikert mégis kudarcnak,

• miben nincsen semmi változás a szakmai jelzések ellenére

• a szakmai sikerek elérésében a jogi garanciák hogyan segítettek, illetve

• mik voltak, vagy lehettek a sikertelenség okai,

• milyen javaslatokat fogalmazott meg a kútmunkacsoport,

• azokhoz, hogyan kapcsolódik a jog és

• a javaslatokat mivel lehetne/kellene még kiegészíteni



A szakma jelzése sajtóközlemény 
2012. december 10.

Egyre növekszik az illegális kutak száma

Irreálisan magas igazgatási szolgáltatási díjak

A hatóságok nem ellenőrzik a kútfúrást

A hatóság nem ügyfélbarát (szakmai egyeztetéshez időpont kérése, 
külön díj

Az engedélyezési eljárás ellehetetlenítése: nincs aki a vízföldtani naplót 
kiadja

Kismélységű kutak vagy engedély nélküliek, vagy mélyebbek

Minisztérium, hatóságok nem mindig válaszolnak, és/vagy nem 
intézkednek



2013.05.18.

Törvényjavaslat: T/11335

Képviselői indítvány

„(3) Az 50 méteres talpmélységet meg nem haladó, — parti szűrésű-, karszt- vagy

rétegvízkészlet igénybevétele nélkül — kizárólag talajvízkészletet igénybe vevő,

mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését a külön

jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően a vízügyi hatósághoz kell bejelenteni.”

A törvényjavaslat sorsa

visszavonták



2017. 04. 26.

Törvényjavaslat: T/15373

Kormány indítvány

„(1) A jogszabály alapján engedély nélkül végezhető vagy bejelentéshez kötött tevékenységek kivételével

vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési

engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési

engedély), és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).”

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki az egyes törvényeknek a

vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló 2017. évi … törvény (a továbbiakban: Módtv.)

hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító

vízilétesítményt, ha

a) a vízjogi engedélyezési kötelezettség a Módtv. hatálybalépését követően is fennáll,

b) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2028. december 31-ig kérelmezi, és

c) az engedély megadásának feltételei fennállnak.



„(1) Az előírt feltételek megléte esetén vízilétesítmény csak akkor létesíthető és üzemeltethető,
valamint vízjogi engedélyt a hatóság csak akkor adhat ki, ha a vízilétesítmény, a vízimunka, illetve a 
vízhasználat

a) nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket, és

b) megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények megvalósítására, átépítésére és megszüntetésére,
valamint üzemeltetésére és a vízhasználatok gyakorlására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és 
biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével
összefüggő egyéb szabályozásnak.”

„(1) A vízügyi hatóság a külön jogszabályokban meghatározott feltételek, továbbá események
bekövetkezése esetén hivatalból vagy kérelemre

a) a vízjogi engedélyt (ideértve az elvi engedélyt is) módosíthatja, szüneteltetheti, visszavonhatja,
vagy

b) a vízilétesítmény megszüntetését elrendelheti.

(2) Ha a vízjogi engedély módosítását, szüneteltetését, visszavonását vagy a vízilétesítmény
megszüntetését megalapozó eseményt tevékenység vagy mulasztás idézte elő, az engedélyest vagy a
létesítőt (üzemeltetőt) az ebből eredő károkért az köteles kártalanítani, akinek tevékenysége vagy
mulasztása miatt vált szükségessé a hatósági intézkedés.”



„(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól

a) az öntözési berendezések engedélyezési eljárása, ha arra nem a vízhasználat engedélyezése
keretében kerül sor;

b) a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott időpontig.”

(1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 28. § (1) bekezdését, 29. § (1) és (7) bekezdését, 30. §
(1) és (2) bekezdését, 31. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el nem
bíráltügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 2016. június 3-át követően indult, házi vízigény kielégítését biztosító kutak fennmaradási
engedélyezési eljárása során befizetett illetéket, valamint igazgatási szolgáltatási díjat – amennyiben
a kút a Módtv. alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet
szerint már nem engedélyköteles vízilétesítmény – a kérelmező részére a Módtv. Hatálybalépésétől
számított harminc napon belül vissza kell fizetni.”

A törvényjavaslat sorsa

A törvényjavaslat tárgyalása a szakmai tiltakozások miatt megállt 



2017. 09.?

Törvényjavaslat: 2017. T/17458

Kormány indítvány

28/A. § (1) A jogszabály alapján engedély nélkül végezhető vagy bejelentéshez kötött tevékenységektől
eltekintve, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), 
és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

A Vgtv. 45. § (7) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Felhatalmazást kap a Kormány) 

„s) a vízjogi engedély és bejelentés nélkül megkezdhető és folytatható tevékenységek körének, valamint
ezekben az esetkörökben az utólagos hatósági ellenőrzés szabályainak, továbbá a vízügyi hatóságnak történő
bejelentést követően megkezdhető és folytatható tevékenységek körének, valamint a bejelentés tartalmi
elemeinek és a bejelentéssel érintett tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó eljárás szabályainak;” 

A törvényjavaslat sorsa

A szakma és a szószóló tiltakozásának hatására a törvényjavaslatot az engedélyezési rendszer 
megváltoztatás nélkül fogadták el és hirdették ki 



2017. 12. 08.

Törvényjavaslat: 2017. T/18816

Képviselői indítvány

„(1) A jogszabály alapján engedély nélkül végezhető vagy bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi

engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).”

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„s) a vízjogi engedély és bejelentés nélkül megkezdhető és folytatható tevékenységek körének, valamint ezekben az

esetkörökben az utólagos hatósági ellenőrzés szabályainak, továbbá a vízügyi hatóságnak történő bejelentést követően

megkezdhető és folytatható tevékenységekkörének, valamint a bejelentés tartalmi elemeinek és a bejelentéssel érintett

tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó eljárás szabályainak;”

(rendeletben történő megállapítására.)

„(13) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg – a vízügyi igazgatási szerv

adatszolgáltatása alapján, a szennyezett területek kizárására is figyelemmel – azokat a területeket, amelyek esetében

hatósági engedély nélkül, utólagos bejelentés mellett létesíthető felszín alatti vizet kitermelő vízilétesítmény.”

A törvényjavaslat sorsa:

A tárgyalása leállt, az új Parlament elé nem került, törölték



2018.06.06.

T/15373. sz. törvényjavaslat új száma T/384 

A törvényjavaslat sorsa:

A Parlament elfogadta

Köztársasági elnök az engedélyezési rendszer módosításáról előzetes normakontrollt kért

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette – a visszalépés tilalmába ütközik

AB döntés 13/2018. (IX. 4.) AB határozat

Elővigyázatosság és megelőzés elve

Szakmaiság és hosszú távú gondolkodás

Az állam intézményvédelmi kötelezettsége: jogalkotó, jogalkalmazó, tulajdonos

Mindenki kötelezettsége a vizek megóvása Alaptörvény P) cikk



JELEN

JÖVŐ

Az MMK kútmunkacsoport 

bizottságának ajánlásai



2020.11.10.

T/13659. sz. törvényjavaslat 

Kormány indítvány

• „(1a) Nem szükséges vízjogi engedély a mezőgazdasági öntözési célú kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

• a) 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 hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett
területen létesítik,

• b) a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el,

• c) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését
szolgálja,

• d) felszíni vízkivételi lehetőség az érintett területek vonatkozásában nem vagy - a megvalósítás műszaki 
költségeihez képest - aránytalanul nagy költség mellett áll rendelkezésre, és

• e) a kutat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a hatósági nyilvántartásba
a létesítő, üzemeltető bejelentette, továbbá a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel
felszerelte.”

A törvényjavaslat sorsa:

Az eredeti javaslathoz képest módosításokkal fogadták el és hirdették ki 2020. évi CLXXV. 
törvény



Módosított változat

(1a) Előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető mezőgazdasági öntözési célú kút, ha a következő
feltételek együttesen teljesülnek:

a) 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
hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik,

b) a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el,

c) a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését
szolgálja,

d) a kutat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a hatósági
nyilvántartásba a létesítő előzetesen bejelentette, továbbá a bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során
a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

(1b) * A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott időtartamon belül az öntözési igazgatási szerv - a 
vízbázis állapotára és a tervezett kútnak a vízbázisra gyakorolt hatására tekintettel a felszín alatti vizek védelme 
érdekében - az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, 
hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv#lbj213idb0ea


Változatlan a folyamatos változások közepette

• Hatósági munka ellátásának hiánya/terepjelenlét, engedély nélküli tevékenységekkel szembeni 

fellépés elmaradása. Létszám és eszköz hiány

• Igazgatási szervek fellépési lehetőségeinek korlátozottsága

• Felügyeleti ellenőrzés hiánya

• Kútfúrók nyilvántartásának hiánya

• Információk elérhetőségének hiánya (védelmi célú övezetek, stb.)

• Eljárás egyszerűsítésének hiánya (Típustervek hiánya)

• Eljárás gyorsasága esetleges

• A határidők folyamatos kitolása





a szakmai sikerek jogi garanciái

- Jogalkotásban társadalmi részvétel

- Országos Környezetvédelmi Tanács

- az alapvető jogok biztosa

- a jövő nemzedékek szószólója

- A köztársasági elnök

- Az ügyféli jogállás

- A tényállás tisztázásában való részvétel/szakértő

- A kamarai tagság – általános követelmények, útmutatók, oktatás/képzés

- Perek (közig és polgári)



Vízhasználók

Szakmai 
szempontok 

érvényesülése

Jelen és jövő 
nemzedékek 

igazságos elosztás

Vízvédelem

mennyiség-minőség







„Önismereti” „kérdőív”

1. van-e kút a saját, illetve családtagja ingatlanán

• ha igen, akkor az rendelkezik-e engedéllyel, 

• ha nem, akkor tudja-e a talpmélység alapján, hogy talajvizet vagy rétegvizet érint-
e, 

2. van-e kút a barátai ingatlanán, 

• ha igen, akkor az rendelkezik-e engedéllyel, 

• ha nem, akkor tudja-e a talpmélység alapján, hogy talajvizet vagy rétegvizet érint-
e,

3. milyen megvalósult kút létesítésében vett részt tervezőként/kivitelezőként

• csak engedélyes kút létesítésében, 

• engedély nélküli: talajvizes/rétegvizes kút létesítésében


