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MOTTÓ

„Poshadt vizű kút mellett üldögélve sosem 
találod meg a tiszta forrást.”

(Hioszi Tatiosz)



ILLUSZTRIS PÉLDA AZ IVÓVÍZFORRÁSKÉNT SZOLGÁLÓ 
ÁSOTT KUTAK TUDATOS ELSZENNYEZÉSÉRE AZ I. 
VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKÁBÓL

"…A gémeskutak ritkák, víztartalmuk, dacára a tavak és mocsarak 
közelségének, csekély. Azonkívül majdnem kivétel nélkül azzal tette 
az ellenség, legalább pillanatnyilag használhatatlanokká, hogy 
hullákat dobott azokba. A szomjas lovak horkolva fordulnak el az 
ilyfajta víztől, dacára annak, hogy náluk az undor felkeltésében nem jut 
az a szerep, mint az embernél. …„

(Részlet Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig 
című regényéből; Lazi Könyvkiadó, Szeged; 2017.)



ELHAGYOTT, GAZDÁTLAN KUTAK ÁLTAL ELŐIDÉZETT 
BALESETEK - SAJTÓSZEMLE I.
„Életveszély: betemetetlen kutak mellett játszanak a gyerekek Szenyéren” 
(https://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar-somogy/eletveszely-betemetetlen-kutak-mellett-
jatszanak-a-gyerekek-309847/)

„A csapdák elhagyott kutak. Kávátlanul, bekerítetlenül, vagy fedetlenül. Huszonöt-harminc méter mélyek: 
ha valaki belecsúszik, könnyen kitörhet a nyaka is…

„…az lenne a megoldás, ha végignéznék az összes kutat, betemetnék, elkertelnék…”

„Az elhanyagolt kutak mindegyike magánterületen van.”

„24 órán át volt az elhagyott kút rabja Ózdon” (https://www.delmagyar.hu/kek-hirek/24-oran-at-volt-
az-elhagyott-kut-rabja-fotok-2644963/)

„…egy nyolc méter mély ásott kútba zuhant, másfél méternyi vízben álló, erősen átfázott férfi kért 
segítséget…”



ELHAGYOTT, GAZDÁTLAN KUTAK ÁLTAL ELŐIDÉZETT 
BALESETEK - SAJTÓSZEMLE II.

„Rendőrök mentették meg a kútba esett katymári férfit” (https://www.baon.hu/kek-hirek/helyi-
kek-hirek/rendorok-mentettek-meg-a-kutba-esett-katymari-ferfit-1931093/)

„…egy lakatlan ház udvarán egy 4 méter mélységű kútba esett egy nyugdíjas férfi…”

„Elhagyatott kútba esett egy kétéves gyerek Mezőladányban” 
(https://hvg.hu/itthon/20130723_Elhagyatott_kutba_esett_egy_keteves_gyere)

„A gyerek egy régen kútként működő, nyolc-tíz méter mély üregbe esett bele.”

„Elhagyott kútba zuhant egy őzgida és egy macska a Hajdúsámsonban, de megmentették 
őket és sértetlenül visszafutottak együtt az erdőbe” (https://168ora.hu/itthon/kut-hajdusamson-
macska-oz-allatmentes-tuzoltok-172254)

„Daruval emelték ki a kútba esett tehenet Budapesten” 
(https://rtl.hu/rtlklub/hirek/belfold/cikkek/63944)

„…véletlenül beleesett egy rég elhagyott, szűk kútba. Hét méter mélyről kellett felhozniuk a tűzoltóknak…”



GAZDÁTLAN / SZAKSZERŰTLENÜL KIVITELEZETT 
VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FŐBB ISMÉRVEI

• Lezáratlan kútfej/szellőzőcső-kivezetés

• Korrózió/törés következtében vélhetően kilyukadt csőrakat

• Megrongált kútfej

• Hiányzó gyűrűstér-lezárás – közvetlen kapcsolat idegenvizekkel



CÉLTERÜLETEK – I.

 Elapadt közkutak

 kül- és belterületen

 Hajdani, mára gazdátlanná vált vízellátást biztosító kutak

 tanyacsoportok

 külterületi tanítói lakások és iskolák

 (Tervezett) vízellátás céljából létesített kutak

Elhagyott/nem megvalósult

 (ipari) üzemek

 gyárak

 laktanyák

 telephelyek

 fürdők

 vasútállomások, bakterházak

 vendéglátóhelyek



CÉLTERÜLETEK – II.

 (Öntöző)kutak

Egykori, napjainkra elhagyott 

 TSZ-ek

 mezőgazdasági üzemek

 állattartó telepek

 sportpályák

 Temetők öntözőkútjai

Felhagyott ásott kutak „hasznosítása” szerves hulladékok (pl. 

növénymaradványok) „deponálására”



CÉLTERÜLETEK – III.

 Monitoring/kármentesítő kutak

 rongálás/lopás/szerkezeti sérülés veszélye miatt potenciális 
veszélyforrások

 monitoring tevékenységet/kármentesítést/utómonitoring időszakot 
követően célszerű lenne szakszerű megszüntetésük



MIÉRT JELENTENEK VESZÉLYT FELSZÍN ALATTI 
VÍZKÉSZLETEK MINŐSÉGÉRE NÉZVE?

• Az érintett kút által beszűrőzött vízadó réteg(ek)ben tárolt víz 
közvetlen kapcsolatba kerül idegen vizekkel

• Nagyságrendekkel lerövidül a természetes földtani adottságoktól 
függő elérési idő

• A természetes szűrési és adszorpciós mechanizmusok, valamint 
lebontó folyamatok nem mennek végbe

• A rendellenes módon kútba kerülő víz szennyezést is jelentősebb 
eséllyel tartalmaz

• Elszennyeződés esetén a teljes körű kármentesítés igen költséges, 
nehezen kivitelezhető és szinte lehetetlen

• Lezáratlan kútfej és pozitív nyomásállapot esetén hosszú idő alatt 
jelenős mennyiségű víz folyik el a kútfejen keresztül 
feleslegesen, mely az érintett víztest mennyiségi állapotára
kedvezőtlen hatást gyakorol



A ROSSZ  ÉS A JÓ  KÚTSZERKEZET

(https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/1232-tajekoztato-
kutak-eljarasjogi-szabalyai/file)



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – I.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – II.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – III.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – IV.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – V.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – VI.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – VII.



ELRETTENTŐ PÉLDÁK A MINDENNAPOKBÓL – VIII.



TEEENDŐK

• Figyelemfelhívás a szükséges beavatkozások (kútfej/-
akna/szellőzőcső lezárása / kút megszüntetése tömedékeléssel) 
mielőbbi elvégzésére

Eredménytelenség esetén

• Területileg illetékes hivatal (vízügyi igazgatóság, 
katasztrófavédelmi igazgatóság részeként működő vízügyi hatóság 
vagy a települési önkormányzat jegyzője) értesítése



GYŰRŰS TEREK SZAKSZERŰ LEZÁRÁSA

(VIKUV Zrt., 2014.)



KÚTFEJ ÉS AZ ÁTVEZETÉSEK SZAKSZERŰ LEZÁRÁSA

Szellőzőcső-kivezetés

Kútfej-átvezetések

(VIKUV Zrt., 2014.)



MEGVALÓSÍTÁS A GYAKORLATBAN – TERMELŐ KUTAK



MEGVALÓSÍTÁS A GYAKORLATBAN – FIGYELŐ KUTAK



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Old-
fashioned_well_in_Finland.JPG

VISSZA AZ ELŐDÖKHÖZ – RÉGI, BEVÁLT SZOKÁS

https://m.blog.hu/ke/kertesz/image/K%C3%BAt%20kertrend%C5%91rs%C3%A9g/I
MG_4672.jpg

https://hirhugo.hu/wp-content/uploads/2018/10/kut_dij.jpg?w=640https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1810/20181017kep-leirasalocsolas-ontozes-kert-
noveny.jpg?w=644&h=582

https://se.hu/wp-content/uploads/2016/11/A-kut-vize-eletet-ad-eltet.jpg



AKTÍV VÍZBÁZISVÉDELEM ELEMEI

• Potenciális szennyezőforrások működésének nyomon 
követése, a tényleges szennyezések folyamatos 
monitoringja, szükség szerinti intézkedések (pl. 
kármentesítés, felszámolás) megtétele sérülékeny 
vízbázisok esetén

• Az egyes védőidomokat érintő víztermelő 
létesítmények számbavétele és műszaki állapotuk 
megismerése, szükség szerint intézkedések (pl. kútfej-
lezárás, megszüntetés) foganatosítása mélységi vízbázisok 
esetén



VÍZBÁZISVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK

• Vízügyi hatóság általi, hivatalos értesítés küldése 
engedélyes részére a kijelölt védőidomokat/védőterületeket
érintő, alábbi tevékenységekről:

 új kút létesítése

 lekötött VKJ-kontingens változása

 meglévő kút megszüntetése

 meglévő kút fennmaradási engedélyezése

 potenciális szennyezőforrások
létesületése/megszünése/működésükben (kibocsátás 
mértékében/minőségében) bekövetkezett változás

• Vízbázisvédelem-felülvizsgálat fontos bemeneti adatai



MEGOLDÁSI JAVASLATOK - KITEKINTÉS A JÖVŐBE I.

 Szemléletformálás, figyelemfelhívás, információ-átadás

 Iskolarendszerű tanórák (pl. természetismeret, földrajz) keretein belül

 Előadások, fórumok keretein belül a lakosság részére

 Tudatos kútüzemeltetési gyakorlat elterjesztése

 Műszaki állapot megismerése/felmérése - műszeres kútgeofizikai 
vizsgálatok ütemezett végrehajtása 2-3 évente

 Időszakos karbantartási munkák (kompresszoros és/vagy vegyszeres 
rétegregenerálás, talptisztítás) ütemezett elvégzése 2-3 éves 
gyakorisággal

 Tönkrement/használhatatlanná vált kút szakszerű megszüntetése 
eltömedékeléssel

 Felderítés, időszakos (2-3 éves gyakoriságú) ellenőrzés

 Valamennyi kataszterezett, jegyzői nyilvántartásba vett és bármilyen 
engedéllyel rendelkező kút esetében

 Széles kör bevonása, szükség esetén szakirányú oktatást követően

 Önkormányzatok, hatóságok, vízvizsgáló laboratóriumok mintavevői, 
stb.



MEGOLDÁSI JAVASLATOK - KITEKINTÉS A JÖVŐBE II.

 Műszaki beavatkozások anyagi fedezete

 Pályázati (pl. EU-s) forrásból

 Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak számára egységes, országos 
térinformatikai alapú adatbázis létrehozása

 Főbb műszaki adatok megadása

 Vízbázisvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok elősegítése

 A kutak mellett ne feledkezzünk meg a karsztforrások és víznyelők 
környéke hulladékmentesítésének sajnálatos szükségességéről sem

 Pl. települési önkormányzat/civil szervezet által történő „örökbefogadást” 
követő rendszeres hulladékgyűjtés

 Vízjogi engedélyes hivatalos levélben/Ügyfélkapun keresztül 
történő értesítése a vízjogi 
létesítési/megszüntetési/fennmaradási/szüneteltetési/üzemeltetési 
engedély megújításának szükségességéről legalább 60 nappal a 
lejárat időpontját megelőzően



ZÁRÓ GONDOLATOK

• Vízbázisaink aktív védelme elengedhetetlen feladat annak 
érdekében, hogy a jövő generációk számára is rendelkezésre álljon 
a megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészlet.

• Vízkincsünk múltunk, jelenünk, illetve jövőnk fontos alappillére, 
ezért mennyiségi és minőségi megóvása véleményem szerint 
kulcsfontosságú közös érdekünk!

• Tegyünk meg közösen minden tőlünk telhetőt a felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi védelme érdekében azért, hogy Európai 
Unió Víz Keretirányelvében és ezzel összhangban a Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervben is megfogalmazott, felszín alatti vizekkel 
kapcsolatos nemes célok teljesülését minél hatékonyabban 
elősegítsük.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


