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2020. tavaszi közgyűlés és szakmai nap 1/1

2020. 03. 09-10. tartottuk 2 napos tavaszi közgyűlésünket és 
szakmai napunkat Demjénben (Egri Korona Borház).

� Tóth Endre geotermikus szondák engedélyezési eljárásának 
változása, 

� Csiszár Endre a fölhagyott kutak problémái, 

� Borbély Tamás egy ásott kút utólagos engedélyezésének 
kálváriája, 

� a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő meglátogatása. 



2021. tavaszi közgyűlés 1/1

2021. 05. 01. tavaszi közgyűlés, melyet személyes jelenlét 
nélkül, távoli részvétel formájában tartottuk meg. 

� Új tagokat vettünk föl:

• Aqua Regia Kft. (Schön György)

• Bácskai László kútfúró egyéni vállalkozó

• Csiszár Endre okl. hidrogeológus mérnök

• Hydro Gold Drilling Kft. (Gábor Norbert)

• Madricon Kft. (Mazzag György)



Öntözőkutak engedélyezési rendje változott 1/6

2020. 11. 11-én az Országgyűlés elé került „A vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról” szóló  T/13659. 
iromány számú törvényjavaslat, miszerint 

� az öntözőkutak engedélyezését az öntözési szakigazgatási 
szerv végzi,

� az öntöző talajvízkutak („a kút talpmélysége az 50 métert 
nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el”) 
kikerülnek az engedélyezési kötelezettség alól és mindössze 
bejelentési kötelezettség alá tartoznak (mindenféle szakmai 
kontroll pl. VÍZIG közreműködés nélkül).

A cél, hogy egyszerűsítsék az engedélyezést, és a központi 
források, öntözési támogatások lehívhatók legyenek.



Öntözőkutak engedélyezési rendje változott 2/6

2020. 11. 13-án elküldtük írásos véleményünket az AJBH-nak. 
Benne aggályaink:

� tervszerű vízkészlet-gazdálkodást bejelentés alapján nem 
lehet folytatni,

� szakszerűtlen kutak létesülhetnek, hiszen nincs hatósági 
kontroll,

� vízvédelmi tevékenység is akadályozott,

� ugyanaz az amnesztia jár nekik – bár gazdasági céllal eddig 
hasznot termeltek –, mint a lakossági kutaknak,

� szinte ösztönzi a kontár kútfúrók tevékenységét az amnesztia 
véghatáridejéig (2023. 12. 31.), az ellenőrzés lehetőségének 
szinte teljes megszüntetésével.

A levél továbbításra került az Agrárminisztérium felé.



Öntözőkutak engedélyezési rendje változott 3/6

Időközben 2020. 11. 20-án a 254. számú Magyar Közlönyben 
megjelent „A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. 
(IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról” szóló 511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet, melyben 
a Nemzeti Földügyi Központot jelölik ki öntözési szakigazgatási 
szervnek. 



Öntözőkutak engedélyezési rendje változott 4/6

2020. 11. 26-án on-line konferencia az AM-ban (AJBH, MMK, 
FAVA, MHT, IAH, MAVÍZ, WWF, MVE stb.), aminek eredményeként 
módosították a törvényjavaslatot:

� egyszerű bejelentés helyett bejelentés és azt követő 
jóváhagyási eljárás,

� a felszíni víz rendelkezésre állását is vizsgálni kell,

� a törvénymódosítás után végrehajtási rendeletben kerülnek a 
részletek meghatározásra (pl. bejelentés tartalmi elemei, 
szakhatósági közreműködés).

Látva az eredménytelenséget, a szakmai szervezetek összefogtak, 
hogy a törvényjavaslat visszavonásra kerüljön.



Öntözőkutak engedélyezési rendje változott 5/6

2020. 12. 09-én elküldtük közös szakmai állásfoglalásunkat 
(AJBH, MMK, FAVA, MHT, IAH, MAVÍZ, WWF, MVE, Geo-Log, ME és 
sok egyetemi professzor) a törvényhozóknak és a köztársasági 
elnök úrnak.

Ennek ellenére 2021. 12. 22-én a 285. számú Magyar Közlönyben 
megjelent „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosításáról” szóló 2020. évi CLXXV. törvény, benne a 
törvényjavaslat elemeivel. 

Majd 2021. 12. 27-én a 297. számú Magyar Közlönyben 
megjelent az „Egyes rendeleteknek a mezőgazdasági öntözési 
célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények 
engedélyezésével összefüggő módosításáról” szóló 716/2020. 
(XII. 30.) Korm. rendelet, benne „A vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításával (mezőgazdasági öntözési célú talajvízkutak 
adatlapja).
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Röviden összefoglalva:

� a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezése a 
Nemzeti Földügyi Központhoz került,

� közülük a talajvízkutak bejelentés és azt követő jóváhagyási 
eljárással létesíthetők,

� a talajvízkutak adatlapja „A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. 
mellékleteként került közzétételre (legalizálásra és új kút 
létesítésére ugyanaz), 

� a hatósági jóváhagyásra rendelkezésre álló idő a kútlegalizálás 
esetén 60 nap (1995. évi LVII. törvény 45/N. § (2) 
bekezdés), míg egy új talajvízkút létesítése esetén 30 nap 
időtartamú (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 26. § (1) 
bekezdés),

� a mélyebb kutak szakhatóságai és a VÍZIG-ek szerepe, 
valamint eljárási időtartam nem változott.



Szabványok helyzete 1/1

Régóta hajtogatjuk, hogy a fúrt kutakra vonatkozó szabványt 
(MSZ 22.116:2002) és egyéb műszaki előírásokat (>20 db) 
aktualizálni kellene. 2020. 02. 06-án ez a munka megkezdődött.

� a tárgyaláson saját álláspontom: aktuális legyen, 
sokszakemberes legyen, kitekintő legyen

� feladatgazda: VIZITERV Environ Kft.

� 1. rész: Terminológia

� 2. rész: Ásott kutak

� 3. rész: Csápos kutak

� 4. rész: Fúrt kutak (kutatás, tervezés, kivitelezés, 
tömedékelés szabályai)

� 5. rész: Üzemeltetési és karbantartási szabályok

Ezekkel 2021. 08. hó végéig az alap készült el ahhoz, hogy a 
Magyar Szabványügyi Testület a megfelelő szakértői csoportok 
fölállításával a tényleges szabványalkotási munkát elkezdhesse.



Vízkútfúró képzés 1/4

2020. 07. 30. és 2020. 08. 30. között a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara fölkérésére „A szakképesítések 
programkövetelményeinek tanulási eredmény alapú fejlesztése” 
keretében a vízkútfúró felnőttképzés program- és 
vizsgakövetelményeinek lektorálási feladatát végeztem.

� Udvari Zoltán szakértővel együttműködve a saját 2018-as 
vizsgatervezetünket foglaltuk bele. 

� Elfogadták, és a szakképesítést az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a képzési területek egységes osztályozási 
rendszere (KEOR) szerinti kód alapján a 0732 „Építőipar, 
magas- és mélyépítés” tárgykörbe sorolta 07324002
szakképesítési számmal.

� Meg is jelent az Innovatív Képzéstámogató Központ 
honlapján. 



Vízkútfúró képzés 2/4

� A BM Személyügyi Helyettes Államtitkárság átsoroltatta a 
szakképesítést KEOR szerinti kód alapján 1032 „Személyi és 
vagyonvédelem” tárgykörbe, hogy a képzésre rálátása legyen 
a kútfúró képzésre (fegyveres biztonsági őr, közterület-
felügyelő, önkormányzati természetvédelmi őr, kutyavezető 
vagyonőr, magánnyomozó, gát- és csatornaőr stb.)

� Egy új rendelkezés szerint egy vizsgaközpontnak az adott 
KEOR szám minden szakmájának vizsgáztatására alkalmasnak 
kell lennie. A BM vizsgaközpontnak így alkalmasnak kell lennie  
a rendészeti szervek, a magánbiztonsági szakterület mellett a 
vízügyi szakképesítésre vizsgáztatására is. 

� Ezzel kapcsolatban 2021. januárjában átdolgoztatták velünk a 
program- és vizsgakövetelmény rendszert. 

� A vízkútfúró szakképesítés jelenleg érvényes program- és 
vizsgakövetelményei a 10324023 szakképesítési szám alatt 
jelennek meg: 
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/10324023_vizkutfuro_
pkpdf-1618218288314.pdf.



Vízkútfúró képzés 3/4

A jelenlegi vizsgakövetelmények:

1. képzési portfólió elkészítése a gyakorlati képzés jeleneteiből 
összeállítva, és annak szóbeli ismertetése (2 oldal szöveg, 
10-20 db fénykép)

2. írásbeli vizsga (interaktív számítógépes kérdés-felelet, 1 
órában) hidrogeológia, engedélyeztetés, vállalkozásindítás és 
szerződéskötés témakörökben

3. gyakorlati vizsga (a 10 részre osztott kútfúrási tevékenységből 
egy feladat eljátszása a szükséges munkaeszközök 
jelenlétében, 1 órában).



Vízkútfúró képzés 4/4

Ismereteink szerint várható akkreditált képzőhelyek:

� Debreceni Független Vizsgaközpont Kft.

� Apave Akadémia - Budaörs (korábbi Vincotte Akadémia Kft.)

Ismereteink szerint várható akkreditált vizsgahelyszínek:

� BM Vizsgaközpont,

� Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont Kft. 



Egyesületi honlap 1/1

Régi és sokáig halogatott célkitűzés volt az egyesületi honlap 
megújítása (telefonról is könnyen elérhető, olvasható legyen, 
aktuális legyen, segítse a tagjainkkal való kapcsolatfelvételt, az 
egyesületi élet nyomon követhető legyen belőle, nyilatkozatok, 
állásfoglalások egyszerűen letölthetők legyenek stb.).

2020. 07. 27. és 2020. 12. 16. között elkészült, állandó 
visszacsatolással, véleményezéssel. Köszönet illeti:

� Software One Kft. (Haraszti Péter),

� Core Systems Kft. (Barina Zsolt) és

� Gertner Edit (TiKem Hungária Kft.).

További fejlesztési igények:

� a keresőprogramok hamarabb hozzák elő,

� állandó naprakészség.



Vízkútfúró névjegyzék 1/1

Régi törekvésünk a vízkútfúrók regisztrációjának elérése és egy 
szakmai névjegyzék létrehozása. Jelek vannak:

� szerepel az MMK Kútrendezés Munkacsoport javaslatában,

� a T/13659. iromány számú törvénymódosítási javaslat 
kapcsán az Agrárminisztériummal folytatott megbeszélés 
során erre irányuló szóbeli fölkérést is kaptunk,

� 2020. 12. 30. óta „A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. 
számú mellékletét az „Adatlap a mezőgazdasági öntözési célú 
kút bejelentéséhez” című adatlap képezi, benne „Új kút 
esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma” 
kitöltendő adat.



Kútrendezés Munkacsoport 1/3

Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Kútrendezés Munkacsoport: Javaslat az engedély nélküli kutak 
sorsának rendezésére (2020. 02. 25. – 2020. 06. 10.)
vezetője: Reich Gyula – MMK
titkár és koordinátor: Kumánovics György – MMK
tagjai: Dr. Pump Judit (megfigyelő) – AJBH

Jelinek Gabriella (megfigyelő) – BM
Tasnádi Gabriella – NAK
Dr. Borbás Zsuzsanna – Üllés, jegyző
Horváth Károly – Seregélyes, jegyző
Tahy Ágnes – IAH Magyar Tagozat
Dr. Lénárt László – MHT
Liebe Pál – FAVA
Rózsa Attila – MVE
Csiszár Endre – BÁCSVÍZ Zrt.



Kútrendezés Munkacsoport 2/3

Általános javaslatok:

� a kútrendezési moratórium határidejének hosszabbítása 
szükséges, de nem elégséges intézkedés,

� az illegális kutak újratermelődését meg kell akadályozni, 
ehhez szükséges a hatósági ellenőrzés fokozása és a 
vízkútfúró névjegyzék összeállítása,

� lakossági tájékoztatás (iskola, TV, internet),

� többlépcsős szervezett országos kútrendezési program 
végrehajtása,

� az állam szerepvállalása a költségtérítés vonatkozásában nem 
kerülhető ki.



Kútrendezés Munkacsoport 3/3

A jegyzői engedélyezésű kutakra vonatkozó javaslatok:

� kétlépcsős utólagos engedélyezési folyamat,

� első lépésként bejelentés a számbavételhez ún. „számbavételi 
adatlap” kitöltésével az állami támogatás megigényléséhez (aki ezt 
elszalasztja, nincs támogatás),

� az elérhető állami támogatás mértéke 100 % a kút használati 
céljától függetlenül,

� második lépcsőben a kiválasztott vállalkozók a vízügyi 
igazgatóságok szervezésében elvégzik a kútfelméréseket egy 
megadott útmutató alapján, kitöltik az ún. „kútfelmérő 
adatlapokat”, amiket aztán a tulajdonosok adnak majd be az 
önkormányzatok felé a fennmaradási engedély iránti kérelemmel 
együtt,

� a részletek kidolgozása 4 mintaterület tapasztalatai alapján 
történik majd,

� amennyiben a kút javítást igényel, annak költsége a tulajdonost 
terheli.



Szakmai cikk a kutakról és a felszín alatti 
vízhasználatokról 1/4

Néhányan, akik a kutak létesítésének szabadosságát célzó politikai 
törekvések ellen fölléptek, 2021. 08. hónapban fölkérést kaptunk a 
Vízügyi Közlemények főszerkesztőjétől, Dr. Szlávik Lajostól, 
hogy írjunk egy közös szakmai cikket a kutakról, a felszín alatti 
vízhasználatokról és a történtekről, a szakmai összefogásról.

Szerzőcsoport:

• Liebe Pál (egykori VITUKI intézeti igazgató, FAVA)

• Kumánovics György (korábban KDT VÍZIG főmérnök, MVE, FAVA)

• Rózsa Attila (PÓRUSVÍZ, MVE)

• Szongoth Gábor (Geo-Log, MVE)

• Csiszár Endre (BÁCSVÍZ, MVE)

• Tahy Ágnes (OVF, IAH MNT)

• Dr. Szöllősi-Nagy András (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

• Dr. Pump Judit (AJBH, MHT)

• Dr. Lénárt László (Miskolci Egyetem, MHT, FAVA).



Szakmai cikk a kutakról és a felszín alatti 
vízhasználatokról 2/4

Megállapítások:

� túlhasználat jelei a felszín alatti vizekben megmutatkoznak,

� engedély nélküli felszín alatti víztermelés kb. 20 %,

� engedély nélküli és felhagyott kutak veszélyt jelentenek,

� ezek sorsának rendezésére a kormányzati moratórium 
önmagában nem megoldás,

� a politikai jogalkotási szándék szakmailag nem 
megalapozott,

� a vízügyi hatósági szervezetek erőtlenek, 
létszámhiányosak,

� a folyamatos intézményi átszervezések csak széttagolódást
eredményeztek, 

� a VITUKI hiányát nem sikerült pótolni. 



Szakmai cikk a kutakról és a felszín alatti 
vízhasználatokról 3/4

Javaslatok:

� az engedély nélküli kutak újratermelődése ellen 

 vízkútfúró névjegyzék, 

 helyszíni ellenőrzések,

 vízügyi hatóságok anyagi és létszámbeli erősítése,

 lakossági tájékoztatás,

� vízkútfúró képzés (szakmunkás, fúrómester, fúrómérnök) 
újraszabályozása,

� országos program kidolgozása az engedély nélkül épített 
kutak utólagos engedélyezésére (kútrendezés),



Szakmai cikk a kutakról és a felszín alatti 
vízhasználatokról 4/4

Javaslatok folytatva:

� a vízkútfúrás széttagolt engedélyezési rendjének 
megszüntetése,

� a vízügyi hatóságok átvilágítása, működési rendjének 
javítása,

� jogalkotás előtti széleskörű társadalmi egyeztetések a 
szakmai szervezetek bevonásával,

� vízügyi adatok térítésmentes, digitális hozzáférése,

� VITUKI pótlása, tudományos kapacitások újjáépítése.



Pályázat 1/1

2021. 11. 05-én elkészítettünk beadtunk egy pályázatot a Nemzeti 
Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírásra. 

� a maximumot, 350.000,- Ft-ot céloztunk meg,

� szakmai napok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 
költségek támogatására kértük a pénzt,

� támogatási időszak: 2022. 04. 01. – 2023. 03. 31.

NEAG-KP-1-2022/4-000436 pályázati azonosítószámon, „A Magyar 
Vízkútfúrók Egyesülete szakmai programjainak támogatása, a 
tagság összetartásának erősítése” címmel benyújtott pályázat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről 2021. 11. 08-án 
befogadásra került.



Tervezési jogosultság alanyai bővültek 1/1

2013 óta fájdalmunk, hogy „Az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet nem adott lehetőséget kúttervezési 
jogosultság (VZ-VKG) megszerzésére csak az okl. építőmérnök, 
építőmérnök, vízépítési üzemmérnök végzettségűek számára. 

A Magyar Közlöny 2021. évi 201. számában megjelent „Az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról” szóló 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet, amely 
szerint a kúttervezésre följogosító új VZ-VG jogosultságot okl. 
építőmérnök, okl. infrastruktúra-építőmérnök, okl. 
hidrogeológus mérnök, építőmérnök, vízépítési üzemmérnök 
végzettségűek szerezhetik meg.

(Az okl. hidrogeológus mérnökök eztán a kútfúrással kapcsolatos 
szakértői (SZÉM3.3), felelős műszaki vezetői (MV-VZ) és építési 
műszaki ellenőri tevékenységet (ME-VZ) is elláthatnak.)

A rendelkezés 2022. 04. 01-jén lép hatályba.
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