Vízvizsgálat magánkutak engedélyeztetéséhez házi ivóvízigény esetén
Amennyiben kertjében vagy telkén engedély nélkül létesített kút van, úgy fennmaradási és
üzemeltetési engedélyt kell kérvényeznie.
Erre kínál most megoldást a Fővárosi Vízművek Laboratóriuma a kútengedélyeztetéshez szükséges
vízvizsgálat szolgáltatással, amely nem akkreditált mintavétel esetén 2021. február 1. és december
10. között 20%-os kedvezménnyel vehető igénybe.
A megrendelése előtt egyeztessen a hatósággal, hogy az engedélyhez szükséges-e az akkreditált
vízmintavétel.

AKKREDITÁLT MINTAVÉTEL
A fennmaradási engedélyt követően szükséges üzemeltetési engedélyhez a Fővárosi Vízművek
vízmintavétellel (akkreditált mintavétel) egybekötött vízvizsgálatot végez az általa ajánlott vizsgálati
sor alapján. A vizsgálat ára 30 930 Ft+ÁFA meghatározott paramétersorra.
Laboratóriumunk kizárólag a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területein (Budapest, Budakeszi,
Budaörs, Biatorbágy, Dunabogdány, Halásztelek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Százhalombatta,
Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Tököl) és a Clark Ádám tértől számított 30 km-es
körzetben vállal mintavételi feladatokat.

NEM AKKREDITÁLT MINTAVÉTEL
A fennmaradási engedélyt követően szükséges üzemeltetési engedélyhez társaságunk 2021.
február 1. és december 10. között 20 % kedvezményt ad az általunk ajánlott vizsgálati sor
elvégzésére. A vizsgálat akciós ára 24 744 Ft+ÁFA meghatározott paramétersorra abban az
esetben, ha a mintavételt a megrendelő végzi el és szállítja be a mintát Laboratóriumunkba.
Megrendelését a nap 24 órájában leadhatja online felületünkön az alábbi gombra kattintva:

Az online felületen történő megrendelés során a Kútvíz víztípushoz a Kútengedélyeztetés
vizsgálati csoportot válassza.
A szolgáltatás elvégzését követően a díj kiegyenlítése és a vizsgálati jegyzőkönyv kiküldése is elektronikusan
történik.

Kinek van szüksége magánkút vizének vizsgálatára?
Magánkút üzemeltetése esetén az ivóvíz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre
vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelnie.
Amennyiben saját célú ivóvízművet üzemeltet, úgy köteles az ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendelet 2. számú melléklet B) rész 4. pontjában felsorolt paraméterekre az üzemeltetési
engedélyezés alkalmával, illetve ezt követően háromévente ellenőriztetni.

Mit tartalmaz a paramétersor?
A 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt paraméterek alapján az alábbi vizsgálati sort
javasoljuk (Kútengedélyeztetés vizsgálati csoport):
Organoleptikus paraméterek: szín, szag*, zavarosság, Escherichia coli szám, Coliformszám,
Telepszám 22 °C-on, Enterococcusok száma, pH, vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát,
keménység, klorid, kémiai oxigénigény (KOIps), vas, mangán, lúgosság

*(Nem akkreditált vizsgálat.)

A kedvezményes ajánlat igénybevételének feltételei





A mintavételt a megrendelő végzi el és szállítja be a mintát Laboratóriumunkba.
Mintaátvétel: hétfőtől csütörtökig 7:30-13:00 között.
A mintavételhez saját edényzetet igény szerint tudunk biztosítani, melyet szintén ebben az
idősávban vehet át.
A 20% kedvezményhez az akciós ajánlatban szereplő teljes paramétersor megrendelése
szükséges.
Az akciós ajánlat érvényessége: 2021.02.01-2021.12.10.

Jogszabályi előírások
Az 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) alapján vízilétesítmény (kút) létesítése, üzemeltetése és
megszüntetése engedélyköteles tevékenység.
A törvény 29.§ (7) pontja alapján, ha a kutat a magánszemély a 2018. évi CXXI. törvény
hatálybalépését megelőzően (2018.12.21.) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesítette,
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2023. december 31-ig
kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást.
Vízjogi engedélyt a fővárosi, illetve kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a települési
önkormányzatok jegyzői adhatnak ki a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.
A fennmaradási kérelem tartalmi követelményeit a 41/2017 BM. rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A fennmaradási engedély egyszeri, nem pótolja az üzemeltetési engedélyt, amely határozott időre
szól.
Felhívjuk kedves figyelmét, hogy a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1/C. pontja értelmében, ha az
ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető és rendelkezésre áll a
szükséges ivóvízmennyiség, akkor új saját célú ivóvízmű nem telepíthető, a kút nem köthető rá
az ingatlan ivóvízhálózatára és a kútra csak háztartási igényt kielégítő célból kérhető engedély!
Bármilyen magánkutat TILOS a vízi közmű hálózatra csatlakoztatni!
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi
szabályairól szóló tájékoztatót itt találja.

Jegyző hatáskörébe tartozó engedélyeztetés
A jegyző hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezése, amennyiben a kút:
- háztartási igényt és/vagy házi ivóvízigényt elégít ki,
és nem gazdasági vízkivétel céljából létesül,
- csak talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet használ fel*,
- nem érint vízbázisvédelmi védőterületet**,
- évente kevesebb mint 500 m3 vizet szolgáltat.
*ha 20 m-nél mélyebb a kút, a vízkészlet típusát feltétlen vizsgálni kell! Eligazítást adhat a területileg illetékes
vízügyi igazgatóság.
** a területileg illetékes vízügyi hatóságok (katasztrófavédelem) és a helyi vízművek rendelkeznek naprakész
információkkal

Kút csak ott létesíthető, ahol:
az ingatlanon épület van
- vagy az épületre létesítési engedélyt adott ki a Hatóság

-

vagy az engedélyeztetés folyamatban van.

Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

