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Problémafelvetés I. 

Alapprobléma: 

Magyarországon a becsült adatok szerint a kutak jelentős 

részét engedély nélkül létesítik 

Hatására: 

2.  A szakszerű, jogszabálykövető kútfúró vállalkozások hátrányt szenvednek. 

1.  Az ellenőrizetlenségből adódóan hazánk vízkészletének állapota romlik. 

3.  A lakosság rövid távon: rosszul járhat a nem megfelelő vízilétesítménnyel, hosszú 

távon: visszafordíthatatlanul elszennyeződnek a vízadó rétegek, ahonnan vizet 

vehetnének ki. 
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Problémafelvetés II. – Okok 
 A  tevékenység és az elkészült létesítmény nehezen észlelhető: 

nehezen ellenőrizhető: 
• A vízilétesítmény jellegéből adódóan a kút felszín alatt elhelyezett 

létesítmény: nem feltétlenül szúr szemet 

• Harmadik fél pl. szomszéd (ha van) nem avatkozik bele, ha csak 
nincs ellenérdeke – nem jut a hatóság tudomására 

• A  hatóságnak nincs szakelőadója (jegyzői hatáskör) 

• A hatóságnak nincs kapacitása ellenőrizni, felderíteni (felügyelőségi 
hatáskör: sok ügy, kevés ügyintéző, nagy illetékességi terület) 

• A hatóság (ha jegyzői hatáskör) nem szól bele:  konfrontáció 
elkerülése, nem tud következetes lenni 

• Eljárás indításához kell a tetten érés 

 A  lakosság bizalmatlan, fél a hatósági kontrolltól – „jobb, ha 
nem tudnak róla” szemlélet 

 Az engedélyezés drága 

 Az engedélyezés lassú 
 

(Mg.-i érdekek sérülésére hivatkoznak- 

főleg öntözőkutak esetében) 
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Kontárok 

Minisztérium 

MVE 

Érdekek, felek: 

 Legyen egyszerű,olcsó 

és gyors lehetőség a 

gazdáknak a mg.-i célú 

vízkivétel. Elegendő 

legyen a kútfúrást 

bejelenteni. 

Agrárium, 
gazdák 

Lakosság 

 Legyen ellenőrizhető, 

kontrollálható szakszerű a 

vízkútfúrás. Kontárok ne 

fúrhassanak. 

 Legyen egyszerű,olcsó és gyors a 

kút furatása, a vízhasználat, de (!) 

védjük a környezetet. Egészséges 

környezet biztosítása elvárás. 

Hatóság 

 Egyszerű, egyértelmű jogi 

szabályozással, létszámmal, 

pénzügyi fedezettel a 

hatósági munka biztosítható 

legyen. = Probléma és célok jelzése,megkeresés 

 Olyan megoldás, ami 

minden félnek megfelel 

és teljesülnek a f.a. 

vízvédelem érdekei. 
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Lehetséges megoldások 1. 

1. Felügyeleti ellenőrzések megerősítése 

 Feltétel: olyan szerv, ami hozzáértő, és van kerete (emberi és pénzügyi 

erőforrás) ellenőrizni – Megoldás lehet, de (!): nincs forrás, leépítések, óriási 

munka ráfordítás 

2. Lakosság felvilágosítása – részben eredményes lehet, nem költséges, de átütő 

siker kétséges – szemléletmódváltás 

3. Olyan jogi szabályozás megteremtése, ami lebontja azokat a tényezőket, amik 

nem jogkövető magatartást idéznek elő – valódi megoldás lehet ötvözve 1. és 2. 

ponttal 
Cél: 

Ne érje meg engedély nélkül létesíteni, üzemeltetni, ha mégis: komoly szankció 
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Lehetséges megoldások 2. – jogi szabályozás* 

 
1. Az engedélyezési eljárás egyszerűbbé, olcsóbbá tétele –  

• Bejelentés bevezetése  

• De(!):  hatósági kontroll biztosítása 

• Szolgáltatási díj mérséklése 

• Egyszerűsített adatlap 

• Rövidebb ügyintézési határidő 

 

2.  A bírságok kiterjesztése –  

• Fennmaradási engedéllyel adandó bírság mértékének változtatása 

• Legerősebb szankció: engedély nélküli tevékenység és veszélyezteti a környezetet  

• Hatósági egyedi mérlegelési jogkörének kiterjesztése 

• Minden engedély nélküli létesítés szankcionálása 

• Illegális fúró berendezés elkobozása 

 

 

 

 
*szakmai ötletek, tervek, elképzelések 
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(A  jogi szabályozásig is tennünk kell valamit! – jelzés a vízügyi 
hatóságoknak) 

MVE 2011. november 19-én írt Vidékfejlesztési Miniszternek címzett 
levelére: 
• A levéllel megkerestük az OKTVF-et, és minden Felügyelőséget: 

felhívtuk a figyelmet, kértük az ellenőrzések kiterjesztését, szigorítását és 
konzultációt hirdettünk. (A vélemények beérkeztek.) 

• Kapcsolatot kerestünk az Önkormányzatok felé: Belügyminisztérium 
segítségével figyelemfelhívó, intézkedést kérő államtitkári levél 
valamennyi települési önkormányzat jegyzőjének  

 

 

• Folyamatos szervezeten belüli konzultáció jogszabálymódosítások 
előkészítésére; változtatni, felülvizsgálni szükséges:  

• 1995. évi LVII törvény a vízgazdálkodásról 

• 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról 

• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és mellékleteiről 

 
 

Lehetséges megoldások 3. – aktuális VM intézkedések 
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Lehetséges megoldások 4. – további aktuális intézkedések 

 1.  VM-MVE közös feladat: Lakossági felvilágosító anyag elkészítése az 
illegális kútfúrás veszélyeiről. Olyan kiadvány kell, ami önköltségi, 
egyszerűen nyomtatható, elektronikusan eljuttatható az ország valamennyi 
önkormányzatához, a zöldhatóságokhoz és egyéb szervekhez. Ott 
kerüljenek kifüggesztésre, adott esetben sokszorosításra. 

2. MVE-Felügyelőségek: MVE jelzése, bejelentései alapján tetten érés 

produkálása - az illetékes Felügyelőség eljárást kezdeményezhet. Menjen 

híre az országban, hogy szankcióval jár az engedély nélküli kútfúrás! 

Felügyelőségeknek rendkívüli ügyeleti rendszere is van – riasztható 

bármikor. 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 


