A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987.
december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja,
a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyszemélyi vezetése alatt álló központi
államigazgatási szerv.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006. (VII.28.) Korm.
rendelet határozza meg.
A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban
meghatározott feladatkörében
- javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
- előkészíti a törvények és kormányrendeletek tervezeteit,
- előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,
- felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,
- kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi
szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,
- jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények
rendelkezéseiből eredő kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a
kormánymeghatalmazottak üléseiről készült jegyzőkönyveket, valamint a bizottságok
és kormánymeghatalmazottak határozatait,
- felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi
szervezetekben,
- a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió
intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről
és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő
döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,
- a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai
Unió Tanácsában,
- közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon
követésében,
- gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és
hatáskörével
kapcsolatos
statisztikai
információrendszer
kialakításáról,
működtetéséről és fejlesztéséről.
A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében
előkészíti különösen
- a környezet védelmének általános szabályairól,
- a hulladékgazdálkodásról,
- a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,
- az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedő szennyezések megelőzéséről,
- a felszíni és felszín alatti vizek védelméről,
- a vízminőségi kárelhárításról,
- a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeiről,
- a levegő és a klíma védelméről,
- a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemről,
- a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák
alkalmazásáról szóló jogszabályokat,
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- továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján
miniszteri rendeletet ad ki.
- együttműködik az Országos Atomenergiai Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a
környezet radioaktív szennyezése elleni védelemmel, illetve a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve felhatalmazás alapján - megalkotásában.
- elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz
azok továbbfejlesztésére,
- javaslatot tesz - a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - az üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem
osztott kibocsátási egységeinek értékesítésére,
- közreműködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében,
valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás
alapján - megalkotásában.
A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében
előkészíti különösen:
- a természeti értékek és természeti területek védelméről,
- a tájvédelemről,
- a Natura 2000 területekről,
- a vadon élő szervezetek védelméről,
- a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet
felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
- együttműködik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a természetvédelmi
szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható,
halászható vad- és halfajok, háziasított állatfajok és ezek génkészletei) védelmével, a
növényvédő szerekkel, a termésnövelő anyagokkal kapcsolatos jogszabályok
előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában.
A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen
- a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás általános szabályairól,
- az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,
- a víziközmű szolgáltatásról (ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -kezelés),
- a vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatokról,
- a vízgazdálkodási társulatokról,
- sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,
- a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet
felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében a külön jogszabályban
meghatározott termékekre, szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.
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A miniszter az űrkutatásért való felelőssége körében
- ellátja az űrkutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos,
továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési
és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a
nemzetközi szervezetekben,
- kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait,
- biztosítja a Magyar Űrkutatási Tanács (MŰT) és az Űrkutatási Tudományos Tanács
(ŰTT) működésének feltételeit.
A miniszter a környezetvédelemért, természetvédelemért és vízgazdálkodásért való
felelőssége körében irányítja
-

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát,
a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot,
a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket,
a Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat,
a Nemzeti park igazgatóságokat.

A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében felügyeli az Országos
Meteorológiai Szolgálatot.
A fejezet felügyelete alá 2009. évben 37 önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény,
továbbá 2 kirendeltség fog tartozni.
A minisztérium, mint felügyeleti szerv az irányításából adódó folyamatos tevékenységét a
szervezetre jellemző módon, belső funkcionális és szakmai egységein keresztül, a szakmai
bizottságokkal, tanácsokkal együttműködve látja el. Az irányítás eszközei: állásfoglalások,
utasítások, szabályzatok, egyeztetések, jóváhagyások, egyetértés, érdekeltségi rendszerek,
egyedi intézkedések, beszámoltatás, ellenőrzés.
A felügyelet elsősorban az alapítói jogok érvényesítését és egyben felelősséget is jelent annak
érdekében, hogy a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az alapítói célokat és
feladatokat a rábízott anyagi eszközök működtetésével, felhasználásával teljesíthessék.
A KvVM felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési támogatásból,
illetve saját bevételből látják el állami feladataikat.
A 2009. évi költségvetési javaslatban figyelembe vett szervezeti, szerkezeti változások:
A 15/2008. (I.30.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének megfelelően 2008. április 1-től a Fertő-Hanság
és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jogutódja a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése /VTT/) árvízvédelmi
fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról” szóló 1003/2007. (I. 24.) Kormány
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határozat módosításáról szóló kormány előterjesztés tervezet a program koordinációját a
KvVM hatáskörébe utalja, ennek értelmében szükséges, hogy az e célra alakított tárcaközi
bizottság munkájának koordinációja, működtetése, továbbá titkársági és elnöki teendői is a
KvVM-hez kerüljenek. A VTT tárcaközi bizottság titkársági feladatainak ellátása érdekében a
KvVM Igazgatás létszámkerete 2 fővel megemelésre került. Az új státuszok kiadásainak
fedezete a tervezés során fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra.
A 2009. évre tervezett létszámkeret összesen 6.913 fő.
A költségvetési szervek 2009. évi költségvetési támogatási előirányzata 32.997,5 millió
forint, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatoké 7.815,9 millió forint, a központi
beruházásoké 3.340,4 millió forint.
A fejezeti kezelésű előirányzatokból a legjelentősebb nagyságrendűek az alábbiak:
Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai – 1.249,0 M Ft, Vízkárelhárítási
művek fenntartása – 1.000,0 millió forint, Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj
visszaigénylés kifizetése – 1.800,0 millió forint, Országos Környezeti Kármentesítési
Program végrehajtása – 1.533,0 millió forint.
A fejezet 2008. és 2009. évi költségvetési előirányzatai összevont jogcímek szerint a
központosított bevételek nélkül:

Megnevezés
Kiadások:
Költségvetési szervek
Szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok
Központi beruházás
Bevételek:
Költségvetési szervek
Szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok
Támogatások:
Költségvetési szervek
Szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok
Központi beruházás
Létszámkeret (fő):

2008. évi
eredeti
előirányzat
60.486,3
39.408,9

millió forint
2009. évi
javasolt
előirányzat
52.068,6
40.912,3

12.379,9
8.697,5
8.153,1
8.153,1

7.815,9
3.340,4
7.914,8
7.914,8

0,0
52.333,2
31.255,8

0,0
44.153,8
32.997,5

12 379,9
8.697,5
6.911

3.340,4
7.815,9
6.913

A központosított bevételek 2009. évre előirányzott összege 34.519,1 millió forint.
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A XVI. KvVM fejezet 2008. évi támogatási előirányzatának levezetését az alábbi táblázat
tartalmazza.
2008. évi eredet támogatás
Általános báziscsökkentés
Egyszeri feladatok kivétele (Vásárhelyi terv továbbfejlesztése)
2008. évi illetményemelés bázisba építése
2135/2007. (VII.17.) Korm. hat. (TÉR)
Fejezetek közötti "0" szaldó átadás (MEH KSZF)
2008. évi - PM által javasolt - előirányzat
Többletek
Állami alapfeladatok
KvVM Igazgatás – Balatoni halászati Zrt. állományszabályozó halászata
KvVM Igazgatás - Üvegházhatású gázok kibocsátási egységei miatt jelentkező feladatok
KvVM Igazgatás – Belső ellenőrzés jogszabályban előírt feladatai
KvVM Fejlesztési Igazgatóság – EU közreműködő szerv bővülő feladatai
Országos Meteorológiai Szolgálat - nagyteljesítményű számítógéppark zökkenőmentes
működését biztosító support-díj kifizetés
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság – EU kedvezményezett szerv, illetve KEOP
projekt megvalósító intézmény állami alapfeladatainak ellátása érdekében
Nemzeti park igazgatóságok állami alapfeladatainak ellátásához szükséges dologi (70,0 millió
Ft) és intézményi beruházási kiadási (110,0 millió Ft) többletek
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek – a 2008. évben megerősített
„Zöldhatóság” hatékonyságának fenntartása
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az évek óta változatlan bázis megemelése
tekintettel a közüzemi díjakra, energia árakra és a foglalkoztatott közalkalmazottak
ösztönzésére.
Többletfeladatok finanszírozása
KvVM Igazgatás – ÁBKSZ Kht.-t megszüntető Korm. hat. hatályom kívül helyezése miatt a
közhasznú feladatok ellátása
KvVM Igazgatás – a természetvédelmi ágazat Európai Uniós és nemzetközi egyezmények
jelentési kötelezettségeinek szakmai kerete
KvVM Igazgatás - Ágazati informatikai fejlesztési feladatokra, licencek és az adatátviteli
hálózatok működtetése
A hulladékgazdálkodási törvény módosítására vonatkozó társadalmi-gazdasági hatáselemzés
elvégzése
KvVM Fejlesztési Igazgatóság mint akkreditált közreműködő szervezet többletigényei a
Kohéziós Alappal és a LIFE+ feladatokkal összefüggésben
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok bevételkiesésének finanszírozása
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
Balatoni regionális vízközmű hálózat fejlesztése
Ivóvíz-minőség javító program
Vízkárelhárítási művek fenntartása
Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Nemzeti Éghajlatváltozási stratégia végrehajtása
Többletek összesen:
Járulékcsökkentés hatása
Egyensúlyi tartalék zárolásának hatása
2008. évi végleges előirányzat
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millió Ft
52.333,2
-3.343,5
-6.895,0
794,2
56,9
-2,2
42.943,6

100,0
4,4
4,0
15,5
19,2
52,4
180,0
132,2
478,0

220,0
80,0
50,0
15,3
119,8
238,3
602,3
59,0
28,9
260,7
100,0
100,0
40,0
100,0
3.000,0
-387,0
-1.402,8
44.153,8

A 2008. évi 52.333,2 millió forint költségvetési támogatási előirányzatot legjelentősebb
nagyságrendben, 6.895,0 millió Ft összegben a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése feladat
kivétele jelentette.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 3.§-a szerint a VTT tervezésével,
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és tevékenységek a 2007. évtől
beépülnek a nemzeti fejlesztési tervbe és a nemzeti vidékfejlesztési tervbe. A VTT pénzügyi
forrásai a nemzeti fejlesztési terv operatív programjai és a nemzeti vidékfejlesztési stratégiai
tervet megvalósító nemzeti vidékfejlesztési program keretében az Európai Unió támogatási
alapjából pályázati úton elnyerhető pénzeszközök, valamint az európai uniós támogatások
hazai társfinanszírozási kerete, továbbá a már megkezdett beruházások esetében a
költségvetési támogatás, melynek biztosításáról - a központi költségvetésből - a Kormány
gondoskodik. Mindezeket figyelembe véve a feladatra a központi költségvetés 602,3 millió Ft
összeget biztosít.
Az általános báziscsökkentés a tárcát 3.343,5 millió Ft összeggel érintette.
A 2008. évben végrehajtott illetményemelésének fedezete 794,2 millió Ft összeggel épül be a
bázis előirányzatba.
A minisztériumok és a MEH bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításairól szóló
2135/2007. (VII.17.) Korm. határozat 4. pontjában szereplő 43,1 millió Ft-tal (és járulékaival
13,8 millió Ft-tal) az említett Korm határozat 2. pontja alapján a KvVM Igazgatás
költségvetési kiadási és támogatási előirányzatai megemelésre kerültek.
Az összeget a PM a 2004/2008. (I.24.) Korm. határozattal bocsátotta a tárca rendelkezésére.
A KvVM és a MEH (KSZF) közötti megállapodás értelmében 2,2 millió Ft összegű fejezetek
közötti átadás került végrehajtásra.
A KvVM fejezet rendelkezésére álló költségvetési támogatás a 42.943,6 millió forint alap
előirányzathoz viszonyítva 3.000,0 millió forinttal növekedett, amely összeg a fejezet
felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatok között
szereplő állami feladatok ellátására kerül felhasználásra.
A tervezett járulékcsökkentés hatását figyelembe véve a fejezethez tartozó intézmények
kiadási és költségvetési támogatási előirányzatai összesen 387,0 millió Ft-tal kerültek
csökkentésre.
Az előző évtől eltérően az egyes fejezetek fejezeti egyensúlyi tartaléka a fejezetek
költségvetésétől elkülönítetten, a költségvetési törvény egy külön, 18. sz. mellékletében kerül
tervezésre. A XVI. KvVM fejezet esetében ez 1.402.8 millió Ft.
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1. cím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatás
A KvVM Igazgatás köztisztviselőket foglalkoztató önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
Az Igazgatás hatáskörébe tartozik a Minisztérium állami feladataival kapcsolatos kiadások
pénzügyi finanszírozása, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos gazdasági és működési
feladatok elvégzése. Felelős a Minisztérium működésével összefüggő pénzügyi és technikai
feladatok biztosításáért. Az Igazgatás alaptevékenységével összefüggő kormányzati igazgatási
feladatait 99,4%-ban költségvetési támogatásból látja el, saját bevétele minimális, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
A személyi juttatások és járulékok tervezésénél figyelembe vették a köztisztviselői
teljesítményértékelés és jutalmazás szabályiról szóló 301/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
előírásait, amelynek értelmében a teljesítmények ösztönzésére a jutalom előirányzatot
megtervezték.
A KvVM Igazgatás 2008. évi eredeti kiadási előirányzata 5.458,2 millió forint volt, melyhez
5.421,3 millió forint állami támogatást és 36,9 millió forint saját bevételt tervezett.
Szerkezeti változásként szerepeltette az általános báziscsökkentést (-108,4 millió Ft), a 2008.
évi illetményemelés bázisba épülését (90,8 millió Ft), a 2135/2007. (VII.17.) Korm. hat.
hatását (56,9 millió Ft), a VKKI-val kötött megállapodás hatását (-37,1 millió Ft), a KSZFnek megállapodás alapján történő előirányzat átadást (-2,2 millió Ft), a VTT tárcaközi
bizottság titkársági feladatainak forrását fejezeten belüli forrásátcsoportosítással (62,8 millió
Ft).
Többlettámogatást kapott az állami alapfeladatainak (108,4 millió Ft) zavartalan ellátása, és a
többletfeladatainak (365,3 millió Ft) végrehajtása érdekében az alábbiak szerint.
Balatoni Halászati Zrt. (BH Zrt.)
A BH Zrt-t a Balaton vízfelületén a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala Vadászati és Halászati Felügyelőség 6/699/2001.
sz. határozata alapján 2015-ig kizárólagos halászati jogok illetik meg. Ez a jog másra át nem
ruházható, így a lehalászást csak egy meghatározott szervezetként a BH Zrt. végezheti.
Az 1033/2004. (IV. 19.) kormányhatározat a Balatonnal kapcsolatos intézkedések keretében a
KvVM számára előírta a Balatoni Halászati Zrt. átalakítását olymódon, hogy a tó természetes
halfaunájának védelme és a horgászat feltételeinek fejlesztése valósuljon meg. A Balatonra
vonatkozó 1075/2003. (VII.30.) és a már említett 1033/2004. (IV.19.) sz. kormányhatározatok
a Balatoni Halászati Zrt. számára elsődleges feladatként meghatározzák a Balaton
természetes halfaunájának védelmét, telepítését és szabályozását, az idegen halfajok
kiszorítását, a busa és a keszegállomány gyérítését, valamint a horgászat feltételeinek
fejlesztését. A Balatonra jellemző természetes halfauna védelme, továbbá a horgászat
szempontjából kiemelt halfajok (ponty) életfeltétele érdekében intenzív állományszabályozó
halászatot kell végrehajtani a busa és a keszeg halfajok vonatkozásában.
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Az évi rendszeres állományszabályozó halászat finanszírozásának, összege 2009. évben 100,0
millió Ft.
Üvegházhatású gázok kibocsátási egységei miatt jelentkező többletfeladatok
Végzi az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) alapján létrehozott Kiotói
egységek átruházásából befolyó bevétel és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (Üht.) szerint 2008. január 1-jétől létrehozott
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek elszámolásával kapcsolatos
nyilvántartási, számlázási, pénzügyi-számviteli feladatokat. A többletfeladat ellátásához
szükséges 2009. évi forrásigény 4,4 millió Ft.
Belső ellenőrzés
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a belső ellenőrzés a számára jogszabályban előírt
feladatoknak a megfelelő szinten eleget tudjon tenni; különös tekintettel a kiválasztott
felügyelt szervek beszámolóinak megbízhatósági ellenőrzésére.
A 2003-ban az EU előírásainak megfelelően kialakított államháztartási belső pénzügyi
ellenőrzési rendszer egyik alapköve a belső ellenőrzés. A nemzetközi szakmai
irányvonalaknak is megfelelően átalakított belső ellenőrzés bizonyosságot nyújtó és tanácsadó
szerepkörével jelentősen hozzájárulhat a költségvetési szerv céljainak szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes eléréséhez, mely közpénzek kezelése esetén kiemelten
fontos. A többletfeladat ellátásához szükséges 2009. évi forrásigény 4,0 millió Ft.
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht.
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. (ÁBKSZ Kht.) állami feladatait a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény határozza meg (mintegy 1,0 milliárd Ft
nagyságrendű védelmi eszközt kezel a cég, amely a KvVM könyveiben van nyilvántartva ).
Korábban a társaság a tárca 100 %-os tulajdonú Kht-jaként működött.
Jelenleg a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A víz- és környezeti
kárelhárítás eredményes végrehajtásához, a védekezés megindításához szükséges azonnal
vezényelhető védekező egységek fenntartását az ÁBKSZ Kht.-n keresztül biztosítja a
minisztérium. A Kht. a tartós terhelések mellett is képes szavatolni a biztonságot. A víz- és
környezeti kárelhárítás végrehajtásához szükséges speciális gépek (jégtörő hajók)
üzemeltetését az azokat kezelő szakértő személyzettel kapcsolatos kiadások finanszírozását,
illetve a védekezés megindításához szükséges központi anyagtartalékok kezelését,
állagmegóvását és karbantartását 2009. évben 220,0 millió Ft költségvetési támogatás
finanszírozza.
Szakmai többletfeladatok
A természetvédelmi ágazat Európai Uniós és nemzetközi egyezmények jelentési
kötelezettségeinek szakmai feladatai: 80,0 millió Ft
Ágazati informatikai fejlesztési feladatokra, licencek és az adatátviteli hálózatok működtetése
50,0 millió Ft
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A hulladékgazdálkodási törvény módosítására vonatkozó társadalmi-gazdasági hatáselemzés
elvégzése: 15,3 millió Ft
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése /VTT/) árvízvédelmi
fejlesztéseinek megvalósításáról és a további feladatokról” szóló 1003/2007. (I. 24.) Kormány
határozat módosításáról szóló kormány előterjesztés tervezet a program koordinációját a
KvVM hatáskörébe utalja, ennek értelmében szükséges, hogy az e célra alakított tárcaközi
bizottság munkájának koordinációja, működtetése, továbbá titkársági és elnöki teendői is a
KvVM-hez kerüljenek. A VTT tárcaközi bizottság titkársági feladatainak ellátása érdekében a
KvVM Igazgatás létszámkerete 2 fővel megemelésre került. Az új státuszok kiadásainak
fedezete a tervezés során fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra.
KvVM Igazgatás 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő táblázat mutatja.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi beruházás
Bevétel
ebből: működési bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2007. évi
tény
20.197,2
2.891,0
5.352,0
4.424,9
11.300,3
5.026,1
10.287,8
402

2008. évi
eredeti
előirányzat
5.458,2
2.408,2
1.833,2
0,0
36,9
25,9
5.421,3
402

2009. évi
javasolt
5.972,2
2.506,1
2.240,8
0,0
36,9
25,9
5.935,3
404

2. cím Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI)
A KvVM Fejlesztési Igazgatóság önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező, közalkalmazottakat foglalkoztató központi költségvetési szerv.
A KvVM FI a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – a KEHI által minősített – KA,
KIOP, KEOP közreműködő szervezete, amely részt vesz a környezetvédelmi fejlesztéseket
segítő EU-s támogatások felhasználásának végrehajtásában.
A KvVM FI állami feladatként ellátott alaptevékenységei a következők:
- A 2/2004. (IV. 21.) TNM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint a Kohéziós
Alap (KA) Közreműködő Szervezet (KA KSZ) működtetése keretében megtervezi a
projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését és
gondoskodik azok lebonyolításáról.
- A 18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltak szerint a Strukturális
Alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program környezetvédelmi
Közreműködő Szervezet (KIOP KSZ) működtetése keretében megtervezi a projektek
lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak előkészítését és gondoskodik azok
lebonyolításáról.
- A 2007-2013. programozási időszakban a Környezet és Energia Operatív Program
egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről kiadott
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-

15/2007. (V.10.) MeHVM-KvVM együttes rendelet alapján, mint a Környezet és
Energia Operatív Program Közreműködő Szervezetének (KEOP KSZ) működtetése
keretében megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irányítja annak
előkészítését és gondoskodik azok lebonyolításáról.
A PHARE és Átmeneti Támogatás Programok Szakmai Programfelelős Szervezete
keretében irányítja a KvVM hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projektek
végrehajtását.
A Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a LIFE projekteket.

A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 10. §-a a
közreműködő szervezet kijelölésének feltételeiről, a 11. § pedig a közreműködő szervezet
feladatairól rendelkezik, amelyek különösen a következők:
- részvétel az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy
része kidolgozásában, illetve módosításában;
- részvétel az akcióterv kidolgozásában, illetve módosításában;
- az NFÜ által meghatározott követelmények szerint éves munkaterv készítése, a munkaterv
jóváhagyásra történő megküldése az NFÜ-nek;
- az akcióterv alapján az NFÜ koordinációja és felügyelete mellett és a minisztérium
bevonásával a pályázati kiírás és támogatási szerződés minta tervezetének elkészítése; a
tervezetek előzetes megküldése jóváhagyásra az NFÜ-nek;
- a projekt javaslatok befogadása, értékelése, az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási
igényű projekt javaslatok megküldése a miniszternek értékelésre;
- a bíráló bizottságok titkársági feladatainak ellátása;
- a támogatási szerződések, szükség szerinti biztosítéki szerződések megkötése és
módosítása, az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerződés mintától eltérő egyedi
támogatási szerződés-tervezetek előzetes megküldése jóváhagyásra az NFÜ-nek;
- a projektek megvalósítása előrehaladásának nyomon követése, a támogatás kifizetésének
engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és
kockázatelemezésre alapozott helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával
kapcsolatos feladatok ellátása, szabálytalanságkezelési rendszer kialakítása és működtetése;
- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása;
- az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és
megbízhatóságának biztosítása;
- beszámolók készítése és megküldése a miniszter és az NFÜ részére az akcióterv és az éves
munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról és a szükséges intézkedésekre
vonatkozó javaslatokról.
Az épített és természeti környezet megóvásához járul hozzá az FI azáltal, hogy segíti a
környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósulását, az EU-s források hatékony,
szabályos, átlátható felhasználásával. Kiemelten fontos feladata, hogy hozzájáruljon a
környezettudatos életmód elterjedéséhez, valamint a fejlesztések sikeres megvalósításához
szükséges lakossági támogatás kialakulásához. Szaktudásukkal és munkájukkal segítik
mindazokat, akik a környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében jogosultak az általuk
menedzselt EU-s támogatások bármelyikére.
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A 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a közreműködő szervezetnek a
Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásait a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – az elvégzett teljesítmény alapján, annak arányában - finanszírozza.
Az NFT I. és más uniós programok kapcsán ellátott közreműködői feladatellátás
finanszírozására a költségvetési támogatási előirányzatok és így a kiadások a bázisképző
módosítások és előirányzat többletek egyenlegeként 125,5 millió Ft-tal nőnek, amelyek az FI,
mint akkreditált közreműködő szervezet Kohéziós Alappal és a LIFE+ feladattal kapcsolatos
többletfeladatait finanszírozzák.
Ezen kiadásokra az NFÜ nem biztosít támogatást a megkötött SLA megállapodásokban,
mivel az SLA csak a KEOP/KIOP feladatokra vonatkozik. Az intézmény saját bevétellel nem
rendelkezik, ezért kiemelten a dologi kiadások finanszírozása a központi költségvetés számára
jelent többletkiadást.
A Kohéziós Alap megvalósítása kapcsán 2009-ben felmerülő dologi kiadások az alábbiak
Közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítása, claim-ek vizsgálata, projektzárással
kapcsolatos feladatok, építési tenderek minőségbiztosítása – külső szakértői (vállalkozási)
szerződések által, KA feladatot ellátó munkatársak létszámára vetített üzemeltetési költségek,
irodabérlet díja, informatikai rendszerek üzemeltetési költsége, posta, telefon, internet
hozzáférés költsége, irodaszer, fénymásolás, oktatás, képzés, kommunikációs költségek,
tolmácsolás díja, reprezentációs költségek, gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó
költségek.
LIFE+ feladatok ellátása:
A 2009. évben, mint LIFE Iroda (közreműködő szervezet) az FI kezeli a LIFE+ programmal
kapcsolatos tevékenységet, a Minisztérium szakmai irányításának és döntéshozatalának
bevonásával. Az FI az alábbi feladatokat látja el:
− Információszolgáltatás, konzultáció, kapcsolattartás
– kapcsolattartás az Unióval, kommunikáció, információszerzés;
– információnyújtás
a
pályázóknak,
közönségszolgálat,
konzultáció
a
kedvezményezettekkel: telefonon, személyesen, life@mail.kvvm.hu e-mailen
keresztül
− FI honlap LIFE menüpont megszerkesztése, frissítése, nyertesek közzététele
– állandó sajtófigyelés,
– médiakapcsolat
− Pályáztatással kapcsolatos feladatok
– Szemináriummal kapcsolatos:
= szervezés, lebonyolítás,
= eredmények, tanulságok közzététele honlapon, vagy kiadványban
– Pályázatíró workshoppal kapcsolatos:
= szervezés, lebonyolítás,
= segítségnyújtás a pályázóknak, konzultáció a pályázat elkészítésében,
= pályázatok fogadása,
= hiánypótlás,
= minőségbiztosítás,
= továbbítás a Bizottság felé
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– Az egyéb közösségi pénzügyi eszközökkel való kiegészítő jelleg biztosítása.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az FI 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő táblázat mutatja.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi beruházás
Bevétel
ebből: működési bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2007. évi tény
1.006,2
419,3
442,2
0,0
1.090,2
1.080,2
493,9
105

2008. évi
eredeti
előirányzat
774,5
458,5
139,3
0,0
0,0
0,0
774,5
105

2009. évi
javasolt
900,0
471,6
252,4
0,0
0,0
0,0
900,0
105

3. cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a miniszter felügyelete alatt működő, önállóan
gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező köztisztviselőket foglalkoztató,
központi költségvetési szerv, amely a 277/2005.(XII. 20.) Korm. rendelet valamint különböző
nemzetközi szakmai szervezetek előírásai alapján látja el szakmai tevékenységét, melyek a
következők:
- a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési általános és egyéb szakirányú - meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó
rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt,
- a mérések és észlelések alapján adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi
megállapodásai alapján mért és észlelt adatokat nemzetközi szervezeteknek átad, azoktól
átvesz, cserél (a továbbiakban együtt: meteorológiai alapadat),
- a meteorológiai alapadatokat rendszerezve, meteorológiai adatbázisban (a továbbiakban:
meteorológiai adatbázis) tárolja és archiválja,
- a meteorológiai alapadatokból, valamint a nemzetközi megállapodások alapján átvett
adatokból, számításokból és elemzésekből - ideértve a klimatológiai tevékenységet is további számításokat, elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket
nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi,
cseréli,
- a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, így különösen a
szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő
év március 31-ig a miniszter részére jelentést készít,
- hivatalból és haladéktalanul meteorológiai alapadatokat átad, meteorológiai alapadatok
alapján végzett számításokat, elemzéseket, meteorológiai előrejelzéseket nyújt a lakosság,
és az intézkedésre feljogosított szervek részére, így különösen
= az élet-, egészség- és vagyonvédelmi,
= a katasztrófavédelmi,
= a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást

13

érintő intézkedések meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat
okozta veszélyhelyzet, környezeti katasztrófa, illetve az ipari, nukleáris baleset
megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén azok megszüntetése, felszámolása
érdekében,
- rendszeres tájékoztatást nyújt az interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai
alapadatokról és azok alapján készített rövid, közép- és hosszú távú meteorológiai
előrejelzésekről,
- külön jogszabály szerinti szakhatósági feladatokat lát el.
A Szolgálat a fenti bekezdésben foglalt feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében
kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.
A Szolgálat a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló külön jogszabály szerint
repülésmeteorológiai szolgáltatást végez, továbbá együttműködik a Magyar Honvédséggel a
meteorológiai alapadatok, valamint a meteorológiai alapadatok alapján készített számítások,
elemzések, meteorológiai előrejelzések kölcsönös rendelkezésre bocsátása, a kölcsönös
tájékoztatás, és a az élet-, egészség- és vagyonvédelmi, a katasztrófavédelmi, a
mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő események megelőzésének és
felszámolásának érdekében.
A Szolgálat fent felsorolt feladatainak ellátását nem veszélyeztetve - kérelem alapján és
ellenérték fejében - alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatási, és a költségvetésben tervezett
összkiadásainak 10%-áig vállalkozási tevékenységet végezhet, melynek során
- az egyéni kérésnek megfelelően adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat készít,
illetve
- a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt.
Kiadásainak 49,5%-át költségvetési támogatás finanszírozza. Bevételi előirányzata a 2008.
évivel azonos, a költségvetési támogatás és így a kiadások a bázisképző módosítások és
előirányzat többletek egyenlegeként 21,9 millió Ft-tal nőnek, amelyek a nagyteljesítményű
számítógéppark zökkenőmentes működését biztosító support-díj kifizetését biztosítják.
Többek között ezen futtatják a rövid távú előrejelzést és viharjelzést készítő programokat.
Az OMSZ 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő táblázat mutatja.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi
beruházás
Bevétel
ebből: működési
bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2008. évi
2007. évi
eredeti
tény
előirányzat
3.941,2
1.959,5
987,5
774,0
2.326,3
770,4

2009. évi
javasolt
1.981,4
799,8
770,4

0,0
1.511,3

0,0
1,001,0

0,0
1.001,0

1.226,6
2.584,2
212

987,0
958,5
212

987,0
980,4
212
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4. cím Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)
A VKKI a miniszter irányítása alatt működő önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkező, közalkalmazottakat foglalkoztató központi költségvetési szerv.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenységei az alábbiak
- „A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről
és megvalósításáról” szóló 2004. évi LXVII. törvény 4. §-ában – a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként végzi az ezzel összefüggő feladatokat.
- Ellátja a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (továbbiakban: miniszter) feladat- és
hatáskörébe tartozó
= a vizek kártételei elleni védelemmel,
= vízgyűjtő-gazdálkodással,
= vízrajzi tevékenységgel,
= a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel,
= egyes Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló központi, illetve
pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával,
= központi vízügyi nyilvántartások és informatikai rendszerek üzemeltetésével
kapcsolatos, valamint
= múzeumi, levéltári, könyvtári, továbbá
= egyéb, a miniszter által feladatkörébe utalt feladatokat.

Fent felsoroltakkal kapcsolatban ellátja:
- az egyes Európai Uniós és hazai források felhasználásával megvalósuló nagy és
kiemelt beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs feladatokat, a
vízgazdálkodásban megvalósuló KIOP programokat valamint az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) központi és
pályázati programjainak szakmai előkészítését, illetve a központi programok
megvalósítását;
- a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak (továbbiakban: KÖVIZIG) az állami
tulajdonú vizek kezelésével kapcsolatos szakmai tevékenységük, illetve a
működésüket meglapozó közgazdasági feltételrendszer koordinációját, valamint részt
vesz az országos és területi vízgazdálkodás stratégiájának, koncepciójának
kialakításában és a vízgazdálkodás nemzetközi feladatainak ellátásában,
közreműködik a kutatás-fejlesztési koncepciók kidolgozásában, a kutatás-fejlesztési
tevékenység tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében és az
eredmények hasznosításában;
- a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (továbbiakban: miniszter) feladat- és
hatáskörébe tartozó egyes múzeumi, levéltári, könyvtári feladatokat.
Európai Uniós, illetve kiemelt programok végrehajtása körében:
- ellátja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése megvalósításával kapcsolatos beruházói és
koordinációs feladatokat;
- összefogja a vízgazdálkodásban megvalósuló KIOP programokat;
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- ellátja a vízgazdálkodási beruházások EU-s feladatainak előkészítését;
- részt vesz az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) központi és pályázati programjainak szakmai előkészítésében,
költségvetésének megtervezésében;
- kedvezményezettként lebonyolítja, megvalósítja a tárca KEOP központi
programjaként meghatározott nagy- és kiemelt projektjeit, beruházásait, a
megvalósításhoz szükséges beruházás-előkészítő és tervezési feladatokkal együtt;
- szakértő szervezetként részt vesz a pályázati programok megvalósításának szakmai
ellenőrzésében, központi programokhoz való illeszkedésének vizsgálatában,
szakmailag véleményezi a megvalósult pályázatok kitűzött céljainak való
megfelelőségét;
- ellátja a jelentős hazai és Európai Uniós támogatással megvalósuló környezetvédelmi
és vízügyi beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs feladatokat;
- beruházóként megvalósítja a kormányzat, illetve a minisztérium által feladatként
részére előírt környezetvédelmi és vízügyi fejlesztéseket, különösen a
hulladékgazdálkodási (égetés), kármentesítési - állami felelősségi körbe tartozó
projekteket, vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás (árvíz) feladatait,
kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi
beruházásokat, a Víz Keretirányelv (a továbbiakban: VKI) végrehajtásának állami
intézkedéseit;
- létrehozza és működteti a beruházások előkészítéséhez és megvalósításához szükséges
projekt végrehajtási egységet.
Központi víz- és környezeti kárelhárítási feladatok körében:
- közreműködik az árvízvédelmi és vízrendezési koncepció, valamint stratégia
meghatározásában, az országos és térségi vízkárelhárítás, vízrendezési programok és
fejlesztési tervek kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében;
- koordinálja és felügyeli a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében
lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemelését,
és a rekonstrukciós feladatokat;
- közreműködik az árvízvédekezés országos irányításában;
- biztosítja az Országos Műszaki Irányító Törzs, valamint Központi Ügyelet és ezen
belül a Központi Környezetbiztonsági Ügyelet működését;
- koordinálja a folyók, tavak medrének állapotértékelését, a folyó és vízi út kataszterek
kidolgozását, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felmérését;
- koordinálja és felügyeli a hajóút-kitűzési, a vízi út fenntartási tevékenységeket;
- felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek
végrehajtását, a part-, meder- és vízszint szabályozási feladatokat, a partvonal
szabályozási teendőket;
- felügyeli a védekezés humán erőforrásainak rendelkezésre állását, a védekező
személyzet kiképzését;
- ellátja a környezetvédelmi-vízminőségi kárelhárítás végrehajtásához szükséges,
KÖVIZIG-ekre háruló szakmai feladatok felügyeletét, ellenőrzését és koordinációját a
miniszter, illetve a vízügyi szakállamtitkár által meghatározott feladatmegosztás
szerint;
- a miniszter, illetve a vízügyi szakállamtitkár által meghatározott feladatmegosztás
szerint részt vesz a környezeti kárelhárítás országos védekezési feladatainak
megszervezésében, operatív műveleti irányításában, közreműködik az árvíz- és
belvízvédekezés, a környezeti kárelhárítás, a nukleáris balesetből eredő
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-

-

-

vízgazdálkodási kár vagy veszély esetén szükséges tevékenység országos
irányításában, az ezzel járó központi szakfeladatok ellátásában, a rendkívüli készültség
beálltáig és rendkívüli készültségben az árvíz- és belvízvédekezés országos
irányításában;
koordinálja és ellenőrzi a vízkár-elhárítási és környezeti kárelhárítási védekezési
eszközök, gépek, berendezések és felszerelések, a jégtörő hajópark és vízügyi
távközlés működtetését és felhasználását, a fejlesztési javaslatok kidolgozását,
jóváhagyott fejlesztések végrehajtását, a technológiák folyamatos korszerűsítését;
részt vesz az árvízvédelmi feladatok, síkvidéki, a hegy- és dombvidéki, a
mezőgazdasági vízszolgáltatás, a belterületi vízrendezési feladatok, valamint az árvízés belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás szakmai irányításában;
részt vesz az állami tulajdonú főművek fenntartásának és üzemeltetésének
irányításában;
közreműködik az önkormányzati környezeti és vízkár-elhárítási szakmai feladatok
irányításában;
ellátja az aszálykárelhárítással kapcsolatos koordinációs feladatokat;
részt vesz a határvízi és a nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ellátásában;
részt vesz a védőművek építésében, fejlesztésében, illetve az építés, fejlesztés
összehangolásában;
közreműködik a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos országos
tájékoztatásban.

Vízgyűjtő-gazdálkodási és vízrajzi feladatok körében:
- összeállítja az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és koordinációs
tevékenysége révén gondoskodik arról, hogy az ország egész területére, ezen belül a
Duna közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyűjtőin tizenhét vízgyűjtőgazdálkodási tervezési részegységre egységes tartalommal készítsék el a vízgyűjtő
gazdálkodási tervet az illetékes igazgatóságok (KÖVIZIG);
- részt vesz az EU VKI szerinti hazai és nemzetközi vízgyűjtő-tervezési feladatok
ellátásában, koordinálja a KÖVIZIG-ek ez irányú területi feladatait;
- ellátja a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységével kapcsolatos, külön
jogszabályban meghatározott rá háruló feladatokat;
- ellátja a védekezés alatt szükséges vízrajzi tevékenységet;
- koordinálja a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által ellátott vízrajzi
tevékenységet;
- részt vesz a területi észlelő-rendszerek egységes hálózati irányításában;
- javaslatot tesz az országos vízrajzi monitoring hálózat működtetésére és fejlesztésére,
koordinálja a vízrajzi beruházásokat;
- biztosítja a vízrajzi monitoring hálózat adataiból képzett információk tárolását és
közreadását;
- közreműködik a vizek rendszeres mennyiségi és minőségi állapotértékelésével,
előrejelzésével kapcsolatos feladatokban;
- ellátja a vízkészlet-gazdálkodás elemeinek (vízigény, vízkészlet, kapacitások),
folyamatos nyilvántartását és értékelését;
- végzi a vízkészletvédelmi beruházások (vízbázisvédelem, folyó- és állóvizek
vízminőség-javító rehabilitációja) vízgazdálkodási megalapozását és koordinálását;
- koordinálja a távlati vízbázisok védelmével kapcsolatosan a KÖVIZIG-ek
kötelezettségébe tartozó feladatokat;
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- részt vesz a KÖVIZIG-ek vízkészlet-gazdálkodást érintő szakértői feladatainak
koordinálásában;
- a vízhasználatra vonatkozóan gazdasági elemzéseket végez, illetve összesíti és
nyilvántartja az e témában hozzáférhető adatokat;
- részt vesz a települési és regionális területrendezési és területfejlesztési tervek
elbírálásában és véleményezésében;
- részt vesz az integrált vízkészlet-gazdálkodás információs rendszeréhez kapcsolódó
fejlesztések végrehajtásában;
- gondoskodik a vízgazdálkodási szakterület minőségügyi és műszaki szabályozásainak
egységes kezeléséről;
- ellátja az integrált folyógazdálkodás feladatait a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül;
- közreműködik a vízkészlet- és vízhasználati adatok nyilvántartásában és
feldolgozásában figyelemmel a nemzetközi adatszolgáltatási igényekre is;
- közreműködik a nemzetközi vízügyi együttműködésből adódó feladatok ellátásában.
Víziközmű feladatok:
- közreműködik a víziközmű szakmapolitikák, koncepciók, stratégiák és jogszabályok
szakmai előkészítésében, az átfogó országos tervek kidolgozásában, a nemzetközi és
magyarországi alapokból támogatott projektek végrehajtásában;
- ellátja a területi szervek víziközműves tevékenységének szakmai irányítását és
ellenőrzését, a nemzeti programokkal (Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
Tisztítási Program, Ivóvízminőség-javító Program) kapcsolatos tevékenység
koordinációját;
- közreműködik az EU csatlakozással kapcsolatos víziközműves szakterületi feladatok
végrehajtásában, az EU VKI feladatai ellátásában;
- közreműködik rendkívüli helyzetekben - beleértve a nukleáris veszélyhelyzetet is - a
víziközmű szolgáltatás, illetve a vízellátás biztonságával kapcsolatos feladatok
országos szervezésében és az ez irányú tevékenység operatív irányításában;
- ellátja a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló országos program, valamint a
nukleáris baleset - elhárítással kapcsolatos, szakterületét érintő feladatokat;
- figyelemmel kíséri és értékeli a vízellátás, csatornázás és szennyvíztisztítás,
szennyvíziszap kezelés, elhelyezés és hasznosítás országos és regionális helyzetét,
ideértve a települési vízellátási és szennyvíz-elvezetési, valamint ivóvízminőség
ellenőrzési feladatokat, s a szennyvízminőségi adatokat;
- közreműködik a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok víziközművekhez
kapcsolódó informatikai tevékenységének összehangolásában;
- ellátja a vízellátás, csatornázás szakterület műszaki és gazdasági alapadatai
gyűjtésének, elemzésének, az adatbázisok gondozásának feladatait a települési
víziközmű-üzemeltető szervezetek és az ipari vízhasználók területén;
- közreműködik a sérülékeny üzemelő vízbázisok biztonságba helyezési munkálatainak
előkészítésében és végrehajtásában; a biztonságban tartás és a működtetés feladatainak
ellátásában;
- közreműködik az ivóvízminőség javítását szolgáló és a települési szennyvizek
elvezetésével, tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és
regionális programok előkészítésében és megvalósításában, valamint a hozzájuk
kapcsolódó adatgyűjtésben;
- gondoskodik a víziközmű szakterületet érintő, különös tekintettel az Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Programban szereplő adatgyűjtések végrehajtásáról és más
adatgyűjtésekkel való összehangolásáról;
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- koordinálja a Települési Szennyvíz Információs Rendszerrel (TESZIR) kapcsolatosan
a KÖVIZIG-ek kötelezettségébe tartozó adatkarbantartási feladatokat;
- ellátja a TESZIR ügyfélszolgálat szakmai feladatait, közreműködik a TESZIR szakmai
honlap fejlesztésében, karbantartásában;
- közreműködik a TESZIR-hez kapcsolódó fejlesztések végrehajtásában;
- közreműködik a víziközmű szakterületet érintő adatok nyilvántartásában és
feldolgozásában, figyelemmel a nemzetközi adatszolgáltatási igényekre is, különös
tekintettel az EU települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelve
által meghatározott jelentési kötelezettségekre.
A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb feladatok körében:
- közreműködik a feladatkörét érintő, vízgazdálkodással és környezetvédelemmel
összefüggő jogszabályok szakmai előkészítésében, a vízügyi és környezetvédelmi
kormányzati beruházások és beruházási célprogramok végrehajtásából adódó, a
miniszter által meghatározott feladatok ellátásában;
- közreműködik a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók,
tanulmányok és tervek előkészítésében;
- részt vesz a miniszter felelősségi körébe tartozó, a tevékenységi körét érintő - vízügyikörnyezetvédelmi tárgyú koncessziós szerződések előkészítésében;
- ellátja a vízügyi-környezetvédelmi szabványosítás nyilvántartási és fejlesztési
tevékenységét;
- a jóváhagyott vagyonkezelési stratégia alapján közreműködik a miniszter
vagyonkezelési tevékenységében;
- ellátja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján a miniszter felelősségi körébe tartozó
kármentesítési projektek irányításával kapcsolatos feladatokat a miniszter által
közzétett feladatmegosztás szerint;
- ellátja a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek
megfelelőségét vizsgáló ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésével kapcsolatos
külön jogszabályban előírt feladatokat;
-a
KÖVIZIG-ek
működését
meghatározó
közgazdasági
feltételrendszer
összehangolására és jobbítására irányuló javaslatokat tesz, a gazdaságirányítási
tevékenység területén döntéselőkészítő munkát végez.
Országos vízügyi informatikai szolgálattal kapcsolatos feladatok körében:
- gondoskodik az országos vízügyi informatikai és hírközlési rendszerek folyamatos és
biztonságos üzemeltetéséről, biztosítja e rendszerek szolgáltatásainak elérhetőségét az
ágazat szereplői számára;
- koordinálja a rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;
- ellátja a TESZIR valamint a hozzá kapcsolódó térinformatikai rendszer és szakmai
honlap üzemeltetési és fejlesztési feladatait.
Múzeumi, levéltári és könyvtári feladatok körében:
- ellátja a magyar környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális
értékű tárgyak, dokumentumok felkutatását, beszerzését, gyűjtését, megőrzését,
restaurálását, védelmét, tudományos nyilvántartását, feldolgozását és bemutatását,
valamint egyéb közművelődési hasznosítását;
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- múzeumi kiállításokat rendez, szervez és tart fenn; az adott tárgykörökben
szakmatörténeti kutatásokat folytat, szak- és ismeretterjesztő közleményeket tesz
közzé, kiadványokat készít és terjeszt; közreműködik a nemzetközi szaktörténeti
tevékenységben;
- ellátja a szakmai felügyeletet az egyéb kezelésben lévő vízügyi és környezetvédelmi
történeti helyszínek, gyűjtemények és emlékek megőrzésével, védetté nyilvánításával,
fejlesztésével, nyilvántartásával és bemutatásával kapcsolatos ügyekben;
- könyvtári tevékenysége körében a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással
összefüggő nyomtatott szakirodalom tervezett gyarapítása, tárolása, rendszerezése,
számítógépes feldolgozása mellett kezeli a környezetvédelmi és vízügyi szakirodalmi
információs bázist, ellátja a nyilvános közkönyvtári feladatokat;
- gyűjti, őrzi, nyilvántartásba veszi és feldolgozza a teljes körű magyar nyelvű és a
válogatott idegen nyelvű környezetvédelmi és vízügyi szakirodalmat, elvégzi annak
bibliográfiai feltárását, kiépíti számítógépes adatbázisát;
- feltárja és használhatóvá teszi az ágazati köteles példányokat, valamint az ágazati K+F
tevékenység keretében elkészült tanulmányokat;
- szakmai felügyeletet gyakorol az ágazat intézményi könyvtárai felett, a szakkönyvtári
referens szolgálat mellett dokumentációs és információs tevékenységet folytat, részese
az ágazati tájékoztatási tevékenységnek, együttműködik az országos könyvtári
rendszer könyvtáraival;
- részt vesz a szakbibliográfiák és más - tevékenységi körébe vágó - szakkiadványok
előállításában és terjesztésében, a kiadványok nemzetközi cseréjében;
- levéltári tevékenységet lát el, amelynek illetékességi és gyűjtőköre a miniszter által
irányított központi és területi szervek, intézmények, ágazati irányítása alá tartozó
gazdálkodó szervezetek, egyesületek, a vízgazdálkodási társulatok és szövetségeik,
mindezen szervek jogelődeinek, továbbá a szakterületek jelentős személyeinek
levéltári anyagára terjed ki;
- levéltári államigazgatási feladatainak ellátása mellett gyűjti, rendszerezi, szakszerűen
kezeli a működési területén keletkezett maradandó értékű iratokat, azokat az ügyviteli
munka, a műszaki tervezés és a kutatás számára hozzáférhetővé teszi a szükség
szerinti információs bázis kialakításával és működtetésével.
Vállalkozási tevékenységet azzal a feltétellel folytathat, ha nem áll fenn összeférhetetlenség
alaptevékenységével, illetve az nem akadályozza az alaptevékenysége ellátását. A vállalkozási
tevékenységből származó bevételek együttes összege két egymást követő évben nem
haladhatja meg a ténylegesen teljesített - költségvetési támogatást is magában foglaló összbevétel egyharmadát.
Kiadásainak 98,1%-át költségvetési támogatás biztosítja. Bevételi előirányzata a 2008. évivel
azonos, a költségvetési támogatás és így a kiadások a bázisképző módosítások és előirányzat
többletek és fejezeten belüli átcsoportosítások egyenlegeként 174,5 millió Ft-tal nőnek,
amelyek az egyes Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló központi

illetve pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával
kapcsolatos feladatokat kedvezményezettként történő lebonyolítására, a tárca KEOP
központi programjaként meghatározott nagy- és kiemelt projektjei, beruházásai
megvalósításához szükséges beruházás-előkészítő és tervezési feladatok
végrehajtására, az intézmény kezelésében álló, az árvízvédelmi feladatokkal
kapcsolatos irányító törzs országos vonatkozású adatszolgáltatási, illetve adatátvételi
információs rendszer működtetésére nyújtanak fedezetet.
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Az intézmény az EU-s források felhasználása tekintetében kiemelt fontosságú.
A VKKI 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő táblázat mutatja.
millió forint
2007. évi tény
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi beruházás
Bevétel
ebből: működési bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

14.857,9
204,2
396,4
10.161,9
6.621,1
5.070,0
8.666,9
90

2008. évi
eredeti
előirányzat
914,9
305,9
459,0
0,0
20,4
20,4
894,5
95

2009. évi
javasolt
1.089,4
360,2
566,7
0,0
20,4
20,4
1069,0
95

5. cím Nemzeti park igazgatóságok (NPI)
A 10 nemzeti park igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, köztisztviselőket foglalkoztató, központi
költségvetési szerv a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a
értelmében.
Az NPI állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége körében
ellátja
- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti
területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos
feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy
köteles ellátni,
- a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak
tekintetében,
- a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő
előkészítő feladatokat;
ellátja továbbá
- a természetvédelmi kutatással,
- az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint
- a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos
feladatokat;
- vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek
nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez
szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével
összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs
és ellenőrző rendszerekkel;
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közreműködik továbbá
- az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
- a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág
(vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek
génkészletei) védelmében;
- véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési
tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket;
- együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön
jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak
ellátásában;
- kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és
természetes személyekkel;
- segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi
önkormányzatoknak.
Az NPI az alaptevékenységén túlmenően vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Természetvédelmi oltalom alá helyezés, természetvédelmi kezelési tervek készítése
A nemzeti park igazgatóságok feladata előkészíteni a természetvédelmi oltalom alá helyezést,
a természetvédelmi oltalom alóli feloldást, és az ehhez szükséges természetvédelmi kezelési
tervek elkészítése. Ezen kívül feladata a korábban védetté nyilvánított természeti területekre
utólag elkészíteni a természetvédelmi kezelési terveket.
Természetvédelmi kezelés
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében található
meghatározás alapján a védett természeti érték, továbbá a védett természeti terület felmérése,
nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett
tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek.
A védett természeti területek természetvédelmi kezelését az állami természetvédelem területi
szervei, a nemzeti park igazgatóságok (NPI-k), az NPI-k szervezetében működő
Természetvédelmi Őrszolgálat, továbbá önkormányzatok, természetvédelmi civil szervezetek
végzik.
A védett természeti terület természetvédelmi kezelőjét általában a védetté nyilvánító
jogszabályban jelölik ki. Országos jelentőségű védett természeti terület esetében a
természetvédelmi kezelő a legtöbb esetben az NPI, amelynek működési területén a védett
természeti terület elhelyezkedik. Helyi jelentőségű védett természeti területeknél a
természetvédelmi kezelő általában az önkormányzat, amelynek a közigazgatási területén a
védett természeti terület található.
A Természetvédelmi Őrszolgálat bemutatása és feladatai
Természetvédelmi őr Magyarországon jogszabályi alapon több mint 30 éve létezik, jogállása,
feladatai, jogosultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentősen
megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993. óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit
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pedig az 1997. évi CLIX. törvény II. fejezete jelentősen kibővítette. A feladatellátásuk
részletes szabályait miniszteri rendeletként 2000. évben kiadott Szolgálati Szabályzat állapítja
meg.
A mai, korszerű értelemben a természetvédelmi őr gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a
különböző beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi
őröket.
A hatályos új jogszabályok alapján a természeti és a védett természeti területek és értékek
megóvása, őrzése, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával, szolgálati
igazolvánnyal és jelvénnyel, szolgálati maroklőfegyverrel és más technikai eszközökkel
ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park
igazgatóság szervezetében. Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van a helyi
jelentőségű védett természeti területek őrzésére önkormányzati természetvédelmi őrt
alkalmazni. Az állampolgárok polgári természetőrként segíthetik a természetvédelmi őrök
munkáját.
A nemzeti park igazgatóságok keretében jelenleg összesen 200 állami természetvédelmi őr
dolgozik. Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 465 km2 működési terület, azon belül
pedig 4200 ha országos jelentőségű védett természeti terület és 6000 ha országos jelentőségű
védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 190 régészeti lelőhely jut.
Természetvédelmi vagyonkezelés
A "természetvédelmi vagyonkezelés" a védett természeti területeken folytatott olyan
(kincstári) vagyongazdálkodási tevékenység, amelynek célja az állami feladatok (jelen
esetben a természet megóvása) hatékony ellátása, a természeti vagyon állagának és értékének
megőrzése, védelme, valamint értékének növelése.
A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységének sajátosságait a
vagyonkezelésükben lévő természetvédelmi oltalom alatt álló földterületek természetvédelmi
kezeléséből eredő kötelezettségek, a területen folytatható gazdálkodásnak (mező-, erdő-, vad-,
hal-, nád-, stb.) a természetvédelmi oltalom miatt korlátozott volta, valamint az őshonos
háziállatok állományának génrezervátumként való fenntartása, továbbá a barlangok
különleges vagyonkezelési tevékenységének ellátása képezi. Az állatállományok (megfelelő
létszám, faj- és fajtaösszetétel esetén) a génmegőrzés mellett a védett természeti területeken a
természetvédelmi érdekeknek megfelelő területfenntartást, -gondozást, és ezzel a
természetvédelmi kezelést ellátását is biztosítják.
A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő kincstári természetvédelmi
vagyonelemek létének, azaz a természetvédelmi értékek fenntartásának feltétlen elsőbbséget
biztosító, más állami tulajdonú védett természeti területet vagyonkezelő személyek vagy
szervezetek számára példaértékű vagyonkezelése alapvető kötelessége a nemzeti park
igazgatóságoknak.
A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységére - ideértve a
vagyonkezeléshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok (vadászat, halászat stb.) gyakorlását is vonatkozó követelmények (vagyis a nemzeti park igazgatóságok feladatkörei) a
következőkben összegezhetők:
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-

a védett és védelemre tervezett természeti területek és azok természetvédelmi
értékeinek vagyonkezelési tevékenység ellátásával történő megőrzése, fenntartása,
gyarapítása, helyreállítása,
a vagyonkezeléssel összefüggő természetvédelmi és egyéb jogszabályok (ideértve az
adó-, jövedék- stb. törvényeket is), illetve más jogi erővel nem bíró szabályok,
továbbá a nemzetközi egyezmények mintaszerű betartása, illetve betartatása,
hagyományos (tájjellegű), természetkímélő és természetközeli gazdálkodási módok
bevezetése, fenntartása, terjesztése, bemutatása, létjogosultságuk, adott esetben annak
bizonyítása,
a vagyonkezelési tevékenység összehangolása más szakterületekkel (pl.:
vízgazdálkodás, közlekedés, erdészet) az oktatás, nevelés, szemléletformálás és,
ökoturizmus feladataival,
példamutatás más védett természeti területen gazdálkodóknak (vagyonkezelőknek,
haszonbérlőknek),
vagyonkezelési szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek pontos teljesítése.

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenysége a jogszabályokból levezethető
alapító okiratba foglalt alaptevékenységként ellátandó állami feladatnak minősül.
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) működtetése
A Nemzeti Természetvédelmi Koncepció (1994), valamint a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia
szellemében 1996-ban kezdődött el az országos monitorozó rendszer kialakítása a
Természetvédelmi
Hivatal
kezdeményezésére,
több
kutatóintézet
szakértőinek
összefogásával, az Európai Unió PHARE programjának támogatásával. Az elkészült program
számos ökológus szakmai véleményét ötvözte, beleértve az élővilág monitorozásának elvi
megalapozását, az élőlények, életközösségek és élőhelykomplexek kiválasztási szempontjait,
mintavételi módszereit. Jelentős szakmai újdonságként a szakemberek kidolgozták
Magyarország élőhelytípusainak azóta többször továbbfejlesztett osztályozási rendszerét,
amely az élőhelytérképezés alapjául szolgál.
A rendszer működése 1997-ben kezdődött, amikor a koordinációs feladatok ellátására
megalakult az Irányító Központ. Az országos programok kidolgozását, összehangolását
központi irányítás biztosítja, míg a helyi feladatokat a területi szervek koordinálják. 1998. óta
minden nemzeti park igazgatóságon egy-egy monitorozó koordinátor foglalkozik a feladatok
megvalósításával az adott igazgatóság működési területén.
A NBmR-ben vizsgált néhány élőlénycsoport esetében a monitorozási tevékenység
áttekintésére, más komponenseire vonatkozóan pedig a több éves adatsorok kiértékelésére és
a módszerek továbbfejlesztésére 2003-2005. folyamán egy átfogó felülvizsgálati program
valósult meg. A program az értékelésre, a rendszer eredményességére és az adatok
felhasználási lehetőségeire is kiterjedt. A következtetések szerint a keletkező biotikai adatokra
mind a hivatásos természetvédelem, mind a kutatói társadalom a mindennapi munkája során
támaszkodik.
Natura 2000 - Az Európai Unió ökológiai hálózata
A nemzeti park igazgatóságok feladata a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése.
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai
hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és
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növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő
területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként
kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi
irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket foglalja magába.
A madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon
előforduló összes madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók
számítanak, amelyek az 1. mellékletben felsorolt, a tagállam területén rendszeresen előforduló
és átvonuló fajok nagy állományainak adnak otthont, valamint a vízimadarak szempontjából
nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban.
Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és
élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten
tartásával vagy növelésével. Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000
létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is
részei. A különleges természet-megőrzési területeket az 1. mellékleten szerepelő közösségi
jelentőségű természetes élőhelytípusok (amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, vagy kicsi a
természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző sajátosságokkal
bírnak) és a 2. számú mellékleten szereplő közösségi jelentőségű (veszélyeztetett, sérülékeny,
ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok védelmére kell kijelölni. Azok az élőhelytípusok
és fajok, melyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet biztosítani kiemelt
jelentőségűek és az unióban elsőbbséget, prioritást élveznek.
Tájvédelem
A Tvt. 6. §-ának (3), (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van. A törvény kimondja, hogy az egyedi
tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzeti park igazgatóságok (NPI)
feladata, továbbá, hogy a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található
egyedi tájértékek felsorolását.
Az egyedi tájértékek felmérésének célja a települések közigazgatási területén található, az
adott közösség számára fontos kultúrtörténeti, természeti értékek felkutatása, felvételezése,
egyedi tájértékké nyilvánítása, az egyes típusokra vonatkozó kezelési előírások megadásával
fennmaradásuk biztosítása. Fontos létrehozni egy egységes, az egész országra kiterjedő
katasztert, amely egyaránt segítséget nyújt a tájvédelmi szakhatósági ügyek megoldásához, a
tájvédelmi szempontból jelentős természeti és kultúrtörténeti értékek védelméhez,
megőrzéséhez. Az országos egyedi tájérték kataszter elkészítése a Tvt. 6. § (4) szerint a
nemzeti park igazgatóságok feladata. Az egyedi tájértékek fenntartása az önkormányzatok
közreműködésével oldható meg.
A Tvt. 2.§-ának (2) a) pontja szerint a természetvédelem feladata többek között azon értékek
és területek körének megállapítása, amelyek tájképi, kultúrtörténeti szempontból védelemre
érdemesek. Azokat a jelen és a jövő nemzedék számára meg kell őrizni, szükség szerint
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helyreállítani, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítani, s ez a védett természeti területeken a
nemzeti park igazgatóságok feladata.
A Tvt. 23. §-ának (2), (3) f) és g) pontja, illetve a (4) szerint a miniszter feladatkörében
jelentkező kötelezettség a hazai földvárak és kunhalmok felmérése, jegyzékbe foglalása.
Ebben a nemzeti park igazgatóságok közreműködése nélkülözhetetlen különösen a
felmérésükben, a változások nyomon követésében, bejelentésében.
A nemzeti park igazgatóságok tájvédelmi szakemberei területismeretük birtokában
közreműködnek a területfejlesztési, területrendezési tervek véleményezésében.
Bemutatás, oktatás, szemléletformálás, ökoturizmus
A Tvt. 1. §-ának a), f), illetve a 64. §-ának (2) alapján a nemzeti park igazgatóságok oktató,
látogató, fogadó létesítményeket (központokat), bemutatóhelyeket, tanösvényeket, barlangi
turizmust tartanak fenn, melyek működtetése, fenntartása másra át nem hárítható. Ugyanis a
védett természeti területeken, barlangokban csak szakképzett vezetővel, ellenőrzötten szabad
és lehet látogatókat fogadni a természetvédelem prioritásának biztosítása érdekében. Ennek
hiányában a természet védettségi szintje csökkenhet, ami nem engedhető meg a nemzeti
parkjaink többségében és más védett természeti területeinken. A nemzeti park igazgatóságok
bemutatási, oktatási, szemléletformálási (ökoturisztikai) tevékenysége nem önfenntartó, ezért
az e körbe tartózó fejlesztések, a beruházások, programok, P+R tevékenységek működtetése
költségvetési forrást is igényel.
Az 5. cím kiadásainak 63,0%-át költségvetési támogatás finanszírozza. Bevételi előirányzata a
2008. évivel azonos, a költségvetési támogatás és így a kiadások a bázisképző módosítások és
előirányzat többletek egyenlegeként 190,0 millió Ft-tal nőnek, amelyek első sorban
-

a dologi kiadások tekintetében az Őrszolgálat egyen ruházat utánpótlásra, terepjárók
fenntartási és üzemeltetési kiadásainak biztosítására az üzemanyagárak folyamatos
emelkedése miatt, közüzemi díjak emelkedésével összefüggő többletkiadások
finanszírozására,

-

illetve az intézményi beruházások tekintetében a nemzeti park igazgatóságok
működtetésével összefüggő fejlesztésekre, a szakmai célokat szolgáló fejlesztésekre és
azok intézményi hátterének megteremtésére nyújt fedezetet az alábbiak szerint.
-

Alcsúti Arborétum rekonstrukció: portikus, kutatóház, úthálózat építése,
Élet az ártéren kiállítás épületének áthelyezése az árterületről,
Abaliget barlang előtti esőbeálló építése,
Őrszolgálat részére GPS berendezések, laptopok, digitális fényképezők
beszerzése,
Anna-ligeti székház fűtéskorszerűsítése és külső nyílászáról cseréje,
Állattartó telepek korszerűsítése,
Majorokban szociális blokkok kialakítása,
Erdőtelepítés.
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A Nemzeti park igazgatóságok 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő
táblázat mutatja.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi
beruházás
Bevétel
ebből: működési
bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2007. évi
tény

2008. évi
eredeti
előirányzat

2009. évi
javasolt

11.202,8
2.743,8
4.477,8

5.290,6
2.323,7
2.019,1

5.480,6
2.496,3
2.019,1

0,0
7.688,4

0,0
2.026,9

0,0
2.026,9

4.844,6
4.075,5
645

2.026,9
3.263,7
693

2.026,9
3.453,7
693

6. cím Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
A Környezetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a miniszter által
irányított államigazgatási szervek közé tartozik az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség, valamint két kirendeltség.
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)
A Főfelügyelőség Alapító okirata az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított
217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdésére tekintettel – a
pénzügyminiszterrel egyetértésben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter jóváhagyásával
2003. december 23-i dátummal, 7496/1/2003. számon került kiadásra.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan
gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, köztisztviselőket foglalkoztató
költségvetési szerv, illetékessége az ország egész területére kiterjed.
A Főfelügyelőség jogállását, hatáskörét, tevékenységét a módosított 347/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló jogszabály határozza meg, az alábbiak szerint:
- szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges,
tevékenysége során keletkezett adatokat;
- elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;
- ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját;
- véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;
- a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérés alapján
közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
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- koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;
- ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki
dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos, továbbá a továbbképzési feladatokat.
Fentieken túlmenően – a fent hivatkozott Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően - első,
illetve másodfokú hatósági feladatokat lát el.
Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási
egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet
4.§-a értelmében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint vagyonkezelő, az
Országos, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint jegyzék
kezelő útján köteles biztosítani a KVI számára a kincstári vagyonba tartozó kibocsátási
egységeket tartalmazó forgalmi számla tartalmának megismerhetőségét.
Az alaptevékenység forrása támogatás, amely a központi költségvetésből származik;
támogatásértékű bevétel, amely fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható
összegéből, a központosított bevétellel ellentételezett fejezeti kezelésű előirányzatból, európai
uniós támogatással megvalósuló programok forrásaként, a projektenként nyitott lebonyolítási
számlán levő pénzeszközből származik; saját bevétel, amely hatósági jogkörhöz köthető, a
költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételekből
(igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti díj, bírság); egyéb saját bevételként a költségvetési
szerv tevékenysége során keletkező működési és felhalmozási célú bevételből; az átvett
pénzeszköz- ideértve az adományokat, segélyeket is -, amely a saját bevételek körébe nem
tartozó forrásból államháztartáson kívülről származik.
A fejezeten belüli átcsoportosítással került biztosításra az OKTVF részére a számítógépes
hálózatfejlesztéshez, saját szerverpark kialakításához, a költözéshez, valamint a hivatali
személygépjárművek cseréjéhez szükséges forrás.
A Főfelügyelőség vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a miniszter irányítása alatt
működő, önállóan, gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező,
köztisztviselőket foglalkoztató költségvetési szerv. Közigazgatási eljárásban a felügyelőség
felügyeleti szerve az OKTVF.
A felügyelőségek állami feladatként ellátandó alaptevékenységét a 347/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:
- összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére
bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá
együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;
- közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;
- hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad
azokról;
- részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
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A felügyelőség környezetvédelmi igazgatási szervként működteti
- a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot, valamint
- a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert.
A fent felsoroltakon túl hatósági ügyekben első fokon jár el. Ez alól kivételt képez a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján történő eljárás, ahol a jegyző zaj és rezgésvédelmi első
fokú eljárásaiban a felügyelőség jár el másodfokon.
A felügyelőség székhelyén kívüli kirendeltsége útján is elláthatja az alábbi feladatokat:
- kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, hatósági ellenőrzést végez;
- adatot, tényt, jogosultságot igazol;
- elvégzi a környezet állapotának figyelemmel kíséréséhez szükséges mintavételeket, a
helyszíni és - ha a szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak - a speciális
(radiológiai) méréseket;
- közreműködik a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában;
- véleményezi
- a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek
tervezetét és a környezetvédelmi programokat,
- a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a
településrendezési terveket;
-

hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő
tájékoztatást ad azokról;
segíti az önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági
feladataik ellátásában.
a fentieken túl a kirendeltség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a felügyelőség
vezetője a felügyelőség szervezeti és működési szabályzatban a kirendeltséghez
telepít.

Hatósági feladatok
A felügyelőségek hatósági közhatalmi tevékenységei során
- engedélyezési,
- szakhatósági közreműködési
- felügyeleti (ellenőrzés és kikényszerítési),
- nyilvántartási és igazolási,
- kárelhárítási
feladatokat lát el, valamint közreműködik bírósági ügyekben. A területi hatósági szervek
közel 350-féle első. fokú hatósági hatáskörben, és 120-féle szakhatósági jogkörben járnak el.
A hatósági tevékenység nyilvántartására jogszabályi előírás alapján vezetik a Hatósági
Nyilvántartó Rendszert, amelyben naprakészen vezetik a kiadott határozatokat és
szakhatósági állásfoglalásokat.
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Hatósági feladatokhoz szükséges laboratórium működtetése és a monitoring feladatok ellátása
A környezetvédelmi mérőhálózat (felügyelőségi laborhálózat) alapfeladatait jogszabályokban
előírt, állami mérési feladatok ellátása képezi a különböző környezeti elemek (levegő, víz,
talaj), a zaj- és rezgésvédelem, és a hulladék-vizsgálatok területén. A mérések egyrészt a
környezet állapotának rendszeres, monitoring jellegű megfigyelésére (immissziós mérések),
másrészt a környezetterhelés, környezethasználat (emisszió) ellenőrzésére terjednek ki. A
rendkívüli környezet szennyezések (haváriák) gyors kivizsgálása, a szükséges hatósági
intézkedések megalapozása a mérőhálózat kiemelt feladata.
A felügyelőségek - monitoring tevékenységükön belül - működtetik az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) mérőállomásait, amelyhez 58 db automata, és 500 db
manuális RIV mérőállomás tartozik az ország legszennyezettebb pontjain elhelyezve. A
Mérőhálózat mérőállomásai rendszeresen szolgáltatnak adatokat az OLM adatközpontjába,
valamint a KSH, az OTH és az EU kijelölt adatközpontjai részére. A kiépített közönség
tájékozató rendszeren keresztül folyamatosan informálják a magyarországi lakosságot a
levegőminőségi helyzetről.
2007. év elejétől a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi állapotának megfigyelésére EU
előírás alapján a Víz-Keretirányelvnek megfelelő monitoring vizsgálatokat kell a
felügyelőségeknek végezniük. Az irányelv a vizek kémiai analitikai vizsgálatai mellett, a
korábban csak kis számban végzett biológiai vizsgálatokra helyezi a hangsúlyt. A monitoring
vizsgálatok előírás szerinti végzéséről, és az eredményeiről kötelező adatközlés formájában
előírt időközönként adatszolgáltatási kötelezettsége van a Minisztériumnak az EU felé.
OKIR feladatok ellátása
A környezetvédelmi törvény előírása alapján a felügyelőségek a környezeti állapot
változásának nyomon követése céljából környezeti információs rendszert (OKIR)
működtetnek. Az információs rendszer az ügyfélhez kötött adatokat, valamint az egyes
környezeti elemek fizikai-, kémiai-, biológiai állapotát meghatározó paramétereinek adatait
tartja nyilván. Az ügyfelekhez és a környezeti elemekhez külön-külön információs rendszerek
tartoznak, amely rendszerek az információk feltöltési és lekérdezési lehetőségéhez
kapcsolódnak. Az OKIR feladatok ellátása az adatszolgáltatások feldolgozását, ellenőrzését,
lekérdezések készítését, elemzését, és átvett adatok kezelését foglalja magában.
Jogszabályban 15-féle nyilvántartó rendszer naprakész vezetését végzik a felügyelőségek,
emellett 6-féle, nem jogszabályban előírt, de EU adatszolgáltatáshoz nélkülözhetetlen egyéb
nyilvántartást is vezetnek.
Zöld-Pont Irodák országos hálózatának működtetése
A felügyelőségek az ügyfélbarát ügyintézés biztosítására, valamint a környezetvédelmet,
természetvédelmet, vízügyet érintő szakmai ügyek elintézésére Zöld-Pont Iroda hálózatot
hoztak létre, amely biztosítja az országos lefedettséget, és minden területi szervnél egységes
formában, egységes tartalmat közvetít. A környezeti információkhoz való szabad hozzáférést
szolgálják, és egyablakos, ügyfélközpontú hatósági ügyintézést tesznek lehetővé. Segítenek a
lakossági panaszok, bejelentések megoldásának előkészítésében, illetve hatósági intézkedés
szükségessége esetén továbbítják a bejelentést a területileg illetékes hatóságokhoz.
Igazolásokat és engedélyeket adnak ki, tájékoztatást adnak az aktuális környezeti adatokról,
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információkról, biztosítják a jogszabályokhoz való hozzáférhetőséget,
kiadványokkal és szakmai tájékoztatással állnak az ügyfelek rendelkezésére.

ingyenes

Az alaptevékenység forrása támogatás, amely a központi költségvetésből származik; saját
bevétel, amely hatósági jogkörhöz köthető, a költségvetési szervet a külön jogszabályban
meghatározott mértékben megillető bevételekből (igazgatási szolgáltatási díj, felügyeleti díj,
bírság stb); egyéb saját bevételként a költségvetési szerv tevékenysége során keletkező
működési és felhalmozási célú bevételből; az átvett pénzeszköz- ideértve az adományokat,
segélyeket is -, amely a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból államháztartáson kívülről
származik.
A Kormány a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendeletében határozta meg a környezetvédelmi és
vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségek mértékét. Továbbá a
pénzügyminiszterrel egyetértésben a KvVM miniszter a 33/2005. (XII. 27.) KvVM
rendeletben határozta meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét.
A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím személyi juttatások
kiemelt előirányzata 300,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járuléka előirányzata 96,0
millió forinttal túlléphető a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott
feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a KvVM fejezet 12.
cím, 3. Termékdíjak alcím 1-9 jogcímcsoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím
előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.
A felügyelőségek vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek.
A 6. cím kiadásainak 73,5%-át költségvetési támogatás finanszírozza. Bevételi előirányzata a
2008. évivel azonos, a költségvetési támogatás és így a kiadások a bázisképző módosítások és
előirányzat többletek, illetve a fejezeten belüli átcsoportosítások egyenlegeként 195,6 millió
Ft-tal nőnek, amelyek első sorban az alábbi feladatok finanszírozását biztosítják
A KÖTEVIFE-k Zöldhatóság megerősítése érdekében – koalíciós megállapodás alapján –
2008. évben létszámfejlesztésre és a feladatokkal összefüggő tárgyi feltételek biztosítására
többlettámogatásban (202 fő 1.274,2 millió Ft) részesültek. A létszámfejlesztéssel
kapcsolatban megfogalmazott cél, illetve az ezzel járó többletfeladatok ellátása a 2009. évre
ezen a címen rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatásból nem hajtható végre, ezért
annak kiegészítésére van szükség 132,2 millió Ft összegben.
A KÖTEVIFE-knél 2008. évi kötelezettségvállalást jelentenek a zöld kommandós fokozott
ellenőrzések, a mérőállomásokhoz a hatósági munka végzése érdekében a nagy értékű
műszerbeszerzések és valamennyi intézményt érintően az idei év rendkívül magas és
közületekre fokozottan érvényes áram-, víz-, gázdíj elemelések.
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A 6. cím 2007-2009. évi előirányzatainak alakulását a következő táblázat mutatja.
Millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kiadás
központi beruházás
Bevétel
ebből: működési bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2007. évi
tény

2008. évi
eredeti
előirányzat

10.448,7
6.082,7
1.993,1
106,8
3.818,1
3.309,3
7.032,7
1.346

9.068,5
5.327,3
1.709,5
0,0
2.456,6
2.456,6
6.611,9
1.573

2009. évi
javasolt
9.264,1
5.582,8
1.749,1
0,0
2.456,6
2.456,6
6.807,5
1.573

7. cím Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
A 12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi
személy, önállóan gazdálkodó, közalkalmazottakat foglalkoztató központi költségvetési szerv.
Az Igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében az alábbiakban foglalt
feladatokat látja el:
- véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési
tervet;
- koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő
koncepciók és tervek elkészítésében;
- gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények
fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről;
közreműködik
- a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,
- a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok
elkészítésében,
- a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátja az annak
működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik
más ellenőrző és információs rendszerekkel;
együttműködik
- a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá
- a vízgazdálkodási társulatokkal;
- ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak
tekintetében;
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működteti
- külön jogszabály alapján az e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami
tulajdonban lévő vízi létesítményeket, és
- az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges
laboratóriumokat;
- végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását,
partvédelmét.
A felsorolt feladatok ellátását az alábbi főbb szakmai tevékenységek és mennyiségi mutatók
jellemzik:
- Vízminőségi- és helyi vízkárelhárítás operatív ellátása;
Önkormányzatok részére, szakmai segítségnyújtás 2.741km hosszúságú
folyószakaszon, 34.184 km síkvidéki csatornán, 38.818 km, dombvidéki vízfolyáson,
762 db olyan ipari üzem esetében, melynek a vízforgalma eléri az 5 m3/h -t, illetve
80m3/d frissvíz-használatot.
− Árvízmentesítés, árvízvédelem, jégvédelem;
Az összes árvízvédelmi védvonal hossza 5.531 km melyből a kizárólag állami
tulajdonban maradó védvonalak hossza 4.180 km. Az ártéri öblözetek területe 21.100
km2. Az öblözeteken lévő települések száma 695 db. Az árvízvédelmi töltést
keresztező zsilipek száma 744 db.
− Erdészeti tevékenység végzése a védvonalak mentén lévő véderdőkben;
A kezelésben lévő véderdők területe összesen 15.562 ha.
− Folyógazdálkodási feladatok;
Duna, Szentendrei és Margitszigeti ágak összesen 451 km hosszban, Tisza, Dráva 724
km hosszban, az egyéb folyók hossza összesen 1.566 km. Holtágakkal kapcsolatos
vízgazdálkodási feladatok ellátása.
− Hajóút kitűzési feladatok;
Duna hajózható hossza 412 km, a Tisza, Dráva hajózható hossza 652 km, az egyéb
folyók hajózható hossza 342 km
− Tószabályozás;
A tavak vízfelülete összesen 818 km2, a kiemelt tavak (Balaton, Velencei tó, KisBalaton, Fertő tó, Kiskörei tározó és a Ráckevei (Soroksári) Duna) partvonal hossza a
szigetekkel együtt 632 km, ebből belterületi parthossz 262 km. Igazgatósági
kezelésben van 2.843 ha zagytér.
− Vízrendezés, sík- és dombvidéki vízgazdálkodás, belvízvédelem;
A síkvidéki csatornák teljes hossza (állami és önkormányzati tulajdonú együtt)
34.184 km, melyen a vízgazdálkodási szakmai segítségnyújtási, egyeztetési
feladatokat látnak el. Vagyonkezelésben a kizárólagos állami tulajdonban lévő
síkvidéki csatornák vannak 8.523 km hosszban, kizárólag állami tulajdonban maradó
síkvidéki vízrendezési műtárgyak száma 2.041db. A dombvidéki vízfolyások teljes
hossza (állami és önkormányzati tulajdonú) 38.818 km, a kizárólagos állami
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tulajdonban maradó dombvidéki vízfolyások hossza 4.016 km, kizárólag állami
tulajdonban maradó dombvidéki vízrendezési műtárgyak száma 922 db, állandó
tározók száma 458 db, amelyek összes térfogata 327 millió m3, az árvízi
szükségtározók területe 26.426 ha, vízkárelhárítási célú szivattyútelepek száma 456
db.
− Vízhasznosítás;
Engedélyezett mezőgazdasági vízhasználatok száma 7.630 db.
Öntözésre berendezett terület 250.853 ha.
− Víziközmű létesítésével és működésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása ;
A területen elhelyezkedő települések száma 3.180 db, külterületi lakott hely 7.372 db.
Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80m3/d frissvíz-használatot elérő üzemek ipari
üzemek száma 762 db, ebből 100 m3/h teljes vízforgalom felett 151 db.
− Vízkészlet-gazdálkodás;
Távlati vízbázisok száma 81 db, a sérülékeny környezetű, üzemelő vízbázisok száma
630 db.
− Vízrajzi feladatok ellátása;
Vízrajzi törzsállomások száma 3.192 db, vízrajzi üzemi állomások száma 5.170 db.
− A többcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása;
Működtetik és fenntartják a kezelésükben lévő vízgazdálkodási célú nagyműtárgyakat
és nevesített főcsatornákat. (Mosonmagyaróvári duzzasztómű, Szentgotthárdi
duzzasztómű, Nicki duzzasztómű, Rábca torkolati műtárgy, Siófoki zsilip ,
Balatonkiliti duzzasztómű, Sió torkolati mű, Kis-Balaton 4 T műtárgy, Kis-Balaton 21
T műtárgy, Fertő tó leeresztő zsilip, Góri tározó zsilipje, Tatai tó leeresztő zsilip,
Dinnyési zsilip, Túr bukó, Keleti főcsatorna beeresztő és hajózsilip, Nyugati
főcsatorna beeresztő zsilip, Tiszalöki vízlépcső, Kesznyéteni árvízkapu, Kiskörei
vízlépcső, Jászsági főcsatorna beeresztőzsilip, Nagykunsági főcsatorna beeresztőzsilip,
Bökényi vízlépcső, Békésszentandrási vízlépcső, Hortobágy-Berettyó árvízkapu,
Békési duzzasztómű, Kőrösladányi duzzasztómű és a Gyulai duzzasztómű).
− Területi felügyelet, vagyonvédelem gát-, csatornaőr és felügyelők, szivattyúgép kezelők
alkalmazásával;
A vagyonkezelésben lévő kizárólag állami tulajdonban maradó 4 180 km hosszú
védvonalon, ahol az árvízvédelmi töltést keresztező zsilipek száma 744 db, a folyók
összes hossza, 2.741 km, a síkvidéki csatornák hossza 8.523 km, a műtárgyak száma
2.041 db. A dombvidéki vízfolyások kezelt hossza 4.016 km, a dombvidéki
vízrendezési műtárgyak száma 922 db, az állandó tározók száma 458 db. Árvízi
szükségtározók területe 26.426 ha, a szivattyútelepek száma 456 db. Kiemelt tavak
partvonal hossza szigetekkel együtt 632 km.
Az Igazgatóság az alaptevékenységén túlmenően vállalkozási tevékenységet az alapító
okiratában tételesen megjelölt körben folytathat, amely nem akadályozhatja alaptevékenysége
ellátását.
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Kiadásainak 85,3%-át költségvetési támogatás finanszírozza. Bevételi előirányzata a 2008.
évihez képest 238,3 millió Ft-tal csökkent, a költségvetési támogatás és így a kiadások a
bázisképző módosítások és előirányzat többletek egyenlegeként 520,2 millió Ft-tal nőnek.
A KÖVIZIG-eknél a költségvetési támogatás összege 2008. évben bázis szinten maradt, a
jelenlegi költségvetési előirányzatok a szakigazgatási és az üzemelési tevékenységek egy
részét finanszírozzák meg. Saját bevételeik fokozatosan csökkennek, a kiadások viszont az
állami feladatellátás veszélyeztetése nélkül már tovább nem csökkenthetők. Az igazgatóságok
működési területén az elsőrendű árvízvédelmi vonalak, csatornák, belvízi szivattyútelepek,
csatornaőrházak, gátőrházak, a folyók magyarországi szakaszának fenntartását, karbantartását,
vízrajzi hálózatok működtetését kell minden évben megoldani. Eszközparkjuk,
mezőgazdasági gépeik, tehergépjárműveik elöregedett állapota miatt folyamatos karbantartást,
javítást igényelnek a biztonságos használat érdekében.
Az intézmények működését nagymértékben érintik az idei év rendkívül magas és közületekre
fokozottan érvényes áram-, víz-, gázdíj emelések.
A többlettámogatás finanszírozza továbbá az igazgatóságoknál végrehajtott illetményemelés
ténylegesen 5%-os mértékre történő kiegészítését tekintettel arra, hogy a közszféra területén
dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról
szóló 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szerint a 100%-os beállási szint felett az 5%-kal
történő emeléshez szükséges támogatás 60%-át lehetett támogatásként megigényelni.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok 2007-2009. évi előirányzatai alakulását a
következő táblázat mutatja.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
ebből: személyi juttatás
dologi kidás
központi beruházás
Bevétel
ebből: működési bevétel
Támogatás
Létszám (fő)

2007. évi
tény
29.361,0
10.325,6
12.998,5
767,5
13.920,6
5.048,7
16.327,6
3.831
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2008. évi
eredeti
előirányzat
15.942,7
9.162,0
3.678,7
0,0
2.611,3
2.582,4
13.331,4
3.831

2009. évi
javasolt
16.224,6
9.560,1
3.678,7
0,0
2.373,0
2.348,1
13.851,6
3.831

10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
10/1/5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati

fejlesztéséhez szükséges önerő
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 200,0 millió forint.
Jogszabályok szerint a tulajdonosra, (Magyar Államra) háruló kötelezettségek (pl.
védőterületek tulajdonjogának rendezése, Magyar Állam tulajdonába kerülő beruházások
nettó pályázati önerő fedezete, stb.) háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezete. A
többségi
állami
tulajdonú,
regionális
rendszereken
végrehajtott
fejlesztések
önkormányzatokkal közös, vagy önálló KEOP pályázatként jelenhetnek meg és így az állami
rész fejlesztésére jutó arány önerő fizetésének kötelezettségét vonja maga után. A Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) középtávú vagyonstratégiája szerint a legfőbb szempont,
hogy a közfeladat ellátásának költségeit a közfeladat ellátása szempontjából illetékes
költségvetési szerv köteles fedezni, így az állami kötelezettségek (a KEOP pályázati önerő) a
KvVM fejezetet kell, hogy terheljék.
10/1/7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT)
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 602,3 millió forint.
A Kormány az 1022/2003. (III. 27.) Korm. határozatában elfogadta a Tisza-völgy árvízi
biztonságának növelésére vonatkozó koncepció-tervet. Feladatul szabta az érintett tárcáknak,
hogy dolgozzák ki a fejlesztési program I. ütemét, majd ennek a megvalósítását a Kormány a
1107/2003.(XI. 5.) Korm. határozatával rendelte el. Az országgyűlés 2004-ben megalkotta a
Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. Törvényt, illetve a további feladatokról az
1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat rendelkezik.
A törvény 3. §-a szerint a VTT tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatok és tevékenységek a 2007. évtől beépülnek a nemzeti fejlesztési tervbe és a nemzeti
vidékfejlesztési tervbe. A VTT pénzügyi forrásai a nemzeti fejlesztési terv operatív
programjai és a nemzeti vidékfejlesztési stratégiai tervet megvalósító nemzeti vidékfejlesztési
program keretében az Európai Unió támogatási alapjából pályázati úton elnyerhető
pénzeszközök, valamint az európai uniós támogatások hazai társfinanszírozási kerete, továbbá
a már megkezdett beruházások esetében a költségvetési támogatás, melynek biztosításáról
- a központi költségvetésből - a Kormány gondoskodik.
A törvény a terv megvalósításának forrásaként rögzíti egyrészt az európai uniós forrásokat,
másrészt a költségvetést. Erre azért van szükség, mert a már megkezdett beruházások
befejezését költségvetési forrásból kell finanszírozni. A megkezdett beruházások
megvalósításáig a két finanszírozási konstrukció párhuzamosan fut.
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A 2009. évben megvalósítandó feladatok
Véderdők telepítése:
A véderdő telepítést a tározó építéséről le kellett választani, mert a telepítés, csak a végleges
létesítmények elkészülte után kezdhető el, megvalósításuk a telepítéstől az átvételig 4-5 évet
vesz igénybe.
1.
2.

Tiszaroffi tározó - hullámtéri véderdők telepítése
Bivaly-tói töltés - hullámtéri véderdő telepítés

300,0 millió Ft
100,0 millió Ft

A 2008-ban rendelkezésre álló fásítási keret csak a Cigándi tározó fásítási munkáira
elegendő. (A Bivaly-tói töltés - hullámtéri véderdő telepítés tartalmazza a kőteleki
fásítás természetvédelmi előírásának teljesítését is.)
Üzemirányítási és monitoring rendszer:
A VTT tározós árvízvédelmi rendszere összehangolt, együttműködő üzemirányítást és
monitorozást igényel, mely az EU projekt szemléletű finanszírozásába nem illeszthető be,
ezért a kormányzati és KEOP finanszírozású beruházások együttes működéséhez szükséges
munkák csak a költségvetésből finanszírozhatóak.
1.

Üzemirányítási, üzemeltetési terv

70,0 millió Ft

A terv azért is sürgős, mert a továbbiakban az üzemeltetéshez elengedhetetlen
monitoring rendszer megtervezéséhez ez szolgáltatja az alapokat. Halaszthatatlan a
teljességre törekvő terv elkészítése.
2.

Területszerzés - áthúzódó és peres ügyek,
Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági tározók területszerzéséhez szükséges előkészítő
feladatok
50,0 millió Ft
Különösen a peres ügyek intézése nem tervezhető előre, a szükséges költség
bizonytalan, a perek lezárása után viszont azonnali fizetési kötelezettség kötbér terhe
mellett keletkezik.

3.

Szakértői díjak, (jogi, ingatlan, örökségvédelmi, stb…)
többletfeladatok fedezete

lebonyolítói
82,3 millió Ft

A külső szakértők alkalmazása szükséges. Az előkészítő tervezések során a bírálat és
az előkészítés lebonyolítása szükséges, mivel ezt a megbízási szerződés nem
tartalmazta, ez többletmunka. A többletmunka többlet lebonyolítói költséggel jár,
ennek fedezetét is tervezni kell.
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10/1/7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 1 249,0 millió forint.
Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek
védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság
megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az
árvizek elleni védelmet a mindenkori Kormány az ország biztonságpolitikájának részeként
nevesíti (2005/2000.(I.18.) Korm. határozat, 2255/2000.(X.31.) Korm. határozat).
Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései (védelmi központok,
töltésburkolatok, kerékpárutak, hírközlő és informatikai hálózatok, kisajátítások és tervezések,
térinformatikai alapadatok és védelmi tervek), továbbá a projekt típusú beruházásokon túli
egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósulnak meg.
Terveinkben a több év alatt elöregedett, tönkrement árvízvédelmi töltések, töltéstartozékok,
zsilipek, belvízvédelmi művek, belvízcsatornák, szivattyútelepek, minimálisan szükséges
rekonstrukciós feladatai szerepelnek.
A folyószabályozási beruházások – az árvízi mederben – elsődlegesen a folyómederben a
vizek, valamint a jég szabályozott körülmények közötti levonulását célozzák, védik az
árvízvédelmi műveket az elmosás ellen.
Az árvizek akadálytalan levezetését szolgáló programok célja a folyókkal, illetve a tavakkal
egységes rendszerben a kárelhárítási, a hasznosítási, valamint az ökológiai igények
összehangolása.
A beruházások a nagy folyókra összpontosulnak, de mindezek mellett a mellékágak
rekonstrukciója, a nagyvízi vízszállító-képesség növelése is kiemelkedő feladat, ami a
mellékágak revitalizációja révén az ökológiai szempontú folyógazdálkodást is szolgálja.
A „folyamos” feladatok jogszabályi alapját az ENSZ EGB előírásai, valamint a
2083/2003. (IV. 24.) Korm. határozat adja.
Az előirányzat részét képező nagyműtárgy rekonstrukciós program célja a 30-70 éve, vagy
még régebben épült, műszakilag és erkölcsileg elavult jelentősebb vízügyi létesítmények –
zsilipek, vízlépcsők, hajózsilipek stb. – zavartalan működésének biztosítása. A folyami
nagyműtárgyakon kívül a belvízelvezetés szempontjából fontos létesítmények –
belvízvédelmi szivattyútelepek, vízkormányozó műtárgyak- és a rekonstrukcióját is
tartalmazza.
Az előirányzat műszaki tartalmának része a dombvidéki vízrendezés, ahol lehetséges vízkárok
mérséklésének egyedüli módja a preventív védekezés, mely a domboldalon a felszíni
lefolyások késleltetését, a víz visszatartását jelenti, a völgyekben pedig a vízfolyások
megfelelő biztonságú kiépítését a 4100 km kizárólagos állami tulajdonú vízfolyásokon.
Az ország síkvidéki területének egyharmada erősen, illetve közepesen belvízveszélyes, ezért
az e térségben lévő művek elvezető kapacitásának biztosítása elengedhetetlen. A
rekonstrukciót belvíz-gazdálkodási szemlélettel kell végrehajtani, vagyis meg kell oldani,
hogy a területről csak a nem hasznosítható vízkészletek kerüljenek elvezetésre. Kiemelt
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prioritást kell kapjon a belterületi csapadékvizek, a Nemzeti Szennyvíz program során
keletkező tisztított vizek befogadása. Meg kell valósítani a kül- és belterület vízrendezésének
összhangját, a síkvidéki vízvisszatartási és tározási lehetőségek kialakítását, az öntöző és
természetvédelmi vízigények kielégítését. A mezőgazdasági hasznosításra kevésbé alkalmas
földterületeket szükségtározásra, vizes élőhelyek kialakítására kell igénybe venni, ahol ezt
követően a védekezés felhagyhatóvá válik.
10/1/9 Balatoni regionális víziközmű hálózat fejlesztése
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 211,0 millió forint.
A Balaton térségi további feladatok a 2005. évben átdolgozott, az EU-s csatlakozással
összefüggő új jogszabályok figyelembevételével kimunkált, a Balatoni Vízgazdálkodási
Fejlesztési Programra (BVFP) alapozott ”Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és
tisztítása” fejlesztési koncepcióban szereplő prognosztizált beruházásokra tekintettel - 2009.
évre becsült költségekkel aktualizáltan - kerültek számbavételre.
A koncepció szerinti I. ütemre megadott fejlesztések közül a víziközmű kormányzati
beruházásokra számot tartó térségekből a hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt
kötelezettségeket vettük figyelembe.
10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 206,3 millió forint.

Az 1996-ban megkezdett vízbázis-védelmi célprogram végrehajtásáról számos hazai
jogszabály (123/1997. Korm. rend. 2052/2002 Korm. határozat) és a VKI is
rendelkezik.
2008-ban a folyamatban lévő beruházások száma: 43 db üzemelő, 3 db távlati vízbázis,
melyeknek folytatását biztosítja a 2009. évi előirányzat.
10/1/20 Ivóvízminőség-javító program
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 871,8 millió forint.
Állami tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek:
A Magyar Állam tulajdonában lévő leányfalui ivóvízbázis belső védőterületének kialakítása
tárgyában a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a szükséges területek
kisajátítása ügyében hozott végzések végrehajtásához nyújt fedezetet
A folyamatban lévő kormányzati beruházások 2009. évi folytatása:
-

Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén (Komárom-Esztergom megye) az egészséges
ivóvízellátáshálózat kiépítése
A települések vízellátó rendszeréből nyerhető víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet B táblázatában foglalt
kémiai paramétereinek – Almásfüzitőn az ammónium és a keménység tekintetében,
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Kocson az ammónium és vas, Nagyigmándon az ammónium tartalom – határértékei
túllépése miatt kifogás alá esik.
A települések egészséges vízellátása az ÉDV Zrt. regionális rendszeréhez csatlakozó
távvezetékek és települési bekötő vezetékek kiépítésével oldható meg.
A becsült teljes bekerülési költség tartalmazza az előkészítéshez szükséges tervezési,
engedélyeztetési és járulékos munkákat, a kivitelezést, a próbaüzem lefolytatás, záró
dokumentáció, végleges üzemeltetési és karbantartási dokumentáció elkészítését.
-

Kamond, Mezőlak, Noszlop területén (Veszprém megye) az egészséges ivóvízhálózat
kiépítése
A településeken az ivóvíz minőségi követelményei az ammónium és vas tartalom
tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt
követelményeknek.
A települések egészséges vízellátása településenkénti ammónia mentesítő egység
telepítésével, új gépház építésével, vagy a meglévő bővítésével oldható meg. A
vízkezeléshez ki kell építeni az irányítás automatizálását és illesztését a szolgáltató
Bakonykarszt Zrt. rendszeréhez.

Az előirányzat fedezete nyújt a Nyugat-Balatoni RV és a Dél-Kelet Balatoni RV
Balatonszéplak beruházási feladataira.
10/2/3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint.
Az előirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények fenntartási feladatainak
forrása. A normatív alapon számított – ugyanakkor az egyéni sajátosságokat is figyelembe
vevő – forrás-elosztás az árvízvédelmi töltések, a műtárgyak, a csatornák, a szivattyútelepek,
a tározók és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartás-üzemelési feladatait hivatott biztosítani.
10/2/6 Szigetköz térség kárainak mérséklése
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 90,0 millió forint.

Az előirányzat a Duna elterelésével kapcsolatos környezeti adatgyűjtő és információs
rendszer működtetését, hidrológiai, vízminőségi, hidrogeológiai megfigyelés költségeit
tartalmazza.
10/2/7 Nemzetközi tagdíjak
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 200,0 millió forint
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területekhez kapcsolódó nemzetközi
tagdíjakat, illetve hozzájárulásokat az adott szakterületeken létrejött nemzetközi
egyezményeknek és nemzetközi szervezeteknek fizeti a fejezet. A magyar tagság a Kormány
jóváhagyásával, vagy országgyűlési ratifikációval, vagy a KvVM és jogelődjei vezetőinek
döntései alapján létesült az egyes egyezményekben és szervezetekben.
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10/2/8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 135,0 millió forint.
A támogatás a hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak a hullámtéri mellékág rendszer
létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladatainak ellátásához szükséges minimális
135,0 millió Ft-ot tartalmazza. A hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak (Dunakiliti
duzzasztó, fenékküszöb, szivárgó csatorna 6 műtárgya) és a hullámtéri ágrendszer
létesítményeinek (hullámtéri ágak, vízszintszabályzó műtárgyak, ágvég-lezárások,
partvédőművek, Denkpáli megcsapoló műtárgy és hallépcső) üzemelési és karbantartási
feladatainak elvégzése. A kisebb eróziós kimosódások megszüntetése, uszadék eltávolítása.
A mentett oldali vízpótló rendszer üzemeltetése keretében a Zátonyi-Duna, Nováki csatorna,
Pontyos-Örvényi csatorna, Hédervár-Darnózseli csatorna, Gombócos-Bár-Duna, Zsejkei
csatorna, Lipóti-Holt-Duna és a Parlagnyilasi csatorna medreinek és műtárgyainak kezelése,
legfontosabb karbantartása. A mentett oldali vízpótló rendszer működtetésének a Duna
elterelése miatt jelentkező többlet kiadásait is e keret terhére tervezzük finanszírozni.
10/2/9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 9,0 millió forint
A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése és az EU középtávú üvegházhatású gáz kibocsátás
csökkentési céljainak meghatározása jelentősen megnöveli az éghajlatpolitikával kapcsolatos
szabályozás és adminisztráció mértékét és horizontális hatását.
Az EU egyre markánsabb éghajlat-politikai intézkedéseinek hazai átvétele, és az éghajlatpolitika horizontális integrációja adminisztratív kapacitásnövelést tesz szükségessé ezen a
területen. Külön kiemelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely
hazánkban is bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költségeken túl tervező,
elemző munkát is igényel.
Az éghajlatváltozással kapcsolatosan jelentősen emelkednek az EU és nemzetközi (Kiotói
Jegyzőkönyv) kötelezettségekből adódó feladatok költségei. Ezen feladatok főképp az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával
kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság
finanszírozására vonatkoznak és jelentős a pénzügyi erőforrás igényük.
Az elkövetkező évek egyik fontos feladata az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményen
belül, az eddigieknél átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelő választ adó
nemzetközi rendszer felépítéséről folyó tárgyalások. A jelentős kibocsátás-csökkentés
gazdasági és társadalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta változásokra,
hatásokra tekintettel Nemzeti Éghajlatpolitikai stratégia végrehajtása, végrehajátsi
programjának elkészítése szükséges.
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10/2/10 Kutatási feladatok
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 160,0 millió forint
A Kutatási feladatokra tervezett előirányzat a magyar űrkutatás folyamatosan bővülő
feladatainak megoldásához nyújt fedezetet, amely pályázati rendszer keretében az alábbi
célokra kerül felhasználásra:
- az űrkutatási alkalmazások tudományos és gyakorlati nemzetközi fejlettségének hazai
ismertsége, szinten tartása a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi együttműködések
fenntartásával, illetve alkalmasság a hazai feladatok meghatározására és teljesítésére,
- tanulmányok és előtervezés hazai nemzeti fejlesztési és nemzetközi együttműködési
projektek előkészítésére,
- tárcaközi fejlesztési projektek előkészítésére,
- szakterületi alapkutatások és alkalmazások végzésére,
- regionális fejlesztési tervek űrkutatási vonatkozásainak elősegítésére,
- nemzetközi egyezményekkel alátámasztott együttműködési feladatokra,
- az ESA PECS projektekre,
- az űrkutatás társadalmi ismertségének, információs rendszerének segítésére.
A pályázati rendszerben elért eredmények értékelése a 198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet
szerint valósul meg.
10/2/12 Balatoni intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 72,0 millió forint.
Cél a 2000/60/EK parlamenti és tanácsi irányelv (Víz Keretirányelv) alapján a Balaton, a
Velencei-tó és a Tisza-tó (nagy tavaink) ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség
javítása érdekében szükséges feladatok ellátása. Ezen kívül az 1033/2004. (IV.19.) Korm.
határozat az 1075/2003. (VII.30.) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról
és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről 7. pontja: „A Balaton ökológiai
állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó Intézkedési terv; az
1117/2003. (XI.28.) Korm. határozat a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet
Területfejlesztési Koncepciójáról, valamint az előírt tárcafeladatok programszerű végrehajtása
teszi szükségessé továbbra is a feladat fejezeti kezelését.
Nagy tavaink kiemelt monitoring rendszerei, tájékoztató és információs rendszerei, a KisBalaton Vízvédelmi Rendszer monitorozása, vízminőségi és ökológiai állapot-felmérések, a
szükséges beavatkozások megalapozására, a tudomány és a közvélemény szakszerű és
naprakész tájékoztatása érdekében végzett feladatok (speciális megfigyelő rendszerekmonitoringok).
Az új minősítési rendet az EU elvárásoknak megfelelően ki kell terjeszteni a Velence-tóra,
valamint a Tisza-tóra is, jelentősen bővült és bővül a fokozott elvárásoknak megfelelően a
nagy tavaink minőségéről számot adó tájékoztató és információs rendszer, sőt kiépítés alatt
van a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerre vonatkozó egységes Információs és tájékoztató
rendszer is.
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10/2/15 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 100,0 millió forint.
A nemzetközi emissziós kereskedelmi rendszerben való részvételünk biztosítása:
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyve alapján hazánknak mind
nemzetközi jogi, mind európai uniós kötelezettségei miatt létfontosságú, hogy a jegyzőkönyv
által lehetőséget biztosító „könnyítéseket” igénybe tudja venni, ezért szükséges, hogy a fenti
döntés alapján a 2006. augusztus 31-ig leadott jelentésnek megfelelően – ami lehetővé tette,
hogy a világon az elsők között lehettünk jogosultak a rendszerben való részvételre – kell
elkészíteni azon ÜHG leltárokat, amelyek hiánya, vagy hiányos leadása a rendszerből való
kizárásunkat jelentheti és uniós jogsértési eljárást is von maga után.
A Nemzeti Éghajlatváltozási Program (ref.: Éhtv. 2007, NÉS 2008) K+F és adaptációs
intézkedéseinek támogatása:
Az Éhtv-nek, és a NÉS-nek megfelelően a következő specifikus K+F feladatok
részmegoldása, illetve a kutatások és azok gyakorlati megvalósításának elkezdése várható a
2009. során.
A Stratégia a megvalósítása során jelentős figyelmet kíván szentelni a megőrzendő
értékeinket veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos tudományos munkának, továbbá az
éghajlatváltozásra különösen érzékeny rendszerekkel kapcsolatos kutatásoknak. A kutatási
témák projekt formájában történő meghirdetésére a kutatás, fejlesztés és innovációs (K+F+I)
hálózat szereplői számára az alábbi főbb kutatási területek kerülhetnek előtérbe:
-

-

Az éghajlati alkalmazkodás hazai ismerethiányainak számba vétele, az ezt előidéző és
fenntartó okok elemzése.
A hazai éghajlat meteorológiai és klímavonatkozású hidrológiai kutatások kiemelt
támogatása, a jövőben várható döntéseket hitelesen megalapozni képes, időben és térben
mind nagyobb mélységű valószínűségi előrejelzések pontosítása érdekében.
A fizikai, biológiai és humán rendszerekben az éghajlatváltozás hatására lehetséges
irreverzibilis következmények felderítése, mechanizmusuk minél pontosabb megértése
céljából.
Összefüggésben a sérülékenységek és kockázatok elemzésével, gazdasági számítások
végzése a nem-cselekvés veszteségeinek elemzésére, valamint a megelőzés hasznának
kiszámítására valamennyi érintett szakterületen (pl. egészség, vízgazdálkodás,
növénytermesztés, infrastruktúra).
Az alkalmazkodás, illetve a fenntartható fejlődés közötti pozitív kölcsönhatások –
komplementaritás, szinergia – szükséges mélységű feltárása.
Az alkalmazkodás és a mitigáció közötti szoros összefüggések feltárása, elemzése,
mindkét szempontból előnyös megoldások kiválasztása, alkalmazása.
Nemzetközi szervezetekben és európai országokban az éghajlati alkalmazkodás terén
kidolgozott új kutatási és innovációs eredmények, sikeres alkalmazások hazai
meghonosítását megalapozó kutatások, cselekvési tervek. Különös tekintettel mindazon
rugalmas alkalmazkodási alternatívák feltételeinek feltárására, amelyek biztosíthatják a
növekvő klímasokk(ok) fokozódó terhekkel járó elviselését és a váratlan események
hatékony kezelését.
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-

Az alkalmazkodás nemzetközi intézményrendszerében, hálózatában való aktív részvétel,
információk-, tapasztalatok cseréje.
Az alkalmazkodás társadalmi, intézményi akadályainak, valamint a (társadalmi) tanulás
nehézségeit okozó tényezők feltáró elemzése, kezelése, megoldások kidolgozása.
A leghatékonyabb eljárások, módszerek („know-how”) átvétele céljából mediterrán
térségekben alkalmazott várostervezési, építési, közszolgálati, életmódbeli megoldások és
hazai megvalósítási lehetőségeinek tanulmányozása.
Az éghajlatváltozás városokat érintő komplex hatásainak vizsgálata (pl. városrendezés,
hőhullámokra visszavezethető mortalitás, zöldterületek, utak, épületek állapota,
vízminőség, vízmegtartás, hulladékkezelés stb.).

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásáról a Kormánynak évente jelentés kell
leadnia az Országgyűlés számára.
10/2/30 Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 110,0 millió forint.
A Kincstár a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 108/A. §-a értelmében a pénzforgalmi
számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a hivatkozott rendelet 24.
sz. mellékletében meghatározott díjakat számol fel. A megtervezett összeg egyrészt a fejezeti
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüggő szolgáltatási díjak
kifizetésére, másrészt a különböző szerződésekben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos
késedelmi kamatok, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §ának (9) bekezdése szerinti rendelkezésre állási díj kiegyenlítésére használható fel.
10/2/34 Víz- és környezeti kárelhárítás
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 450,0 millió forint.
Az árvíz-, jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés, valamint a vízminőségi és környezeti
kárelhárítás kezdeti finanszírozását szolgálja a víz- és környezeti kárelhárítás érdekében
végzett, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása.
Az 450,0 millió Ft-os keretből az úgynevezett preventív védekezés, preventív kárelhárítás
legfontosabb feladatai is biztosíthatók.
Az előirányzat az előre nem látható és így nem tervezhető, havaria jellegű károk megelőzése
és elhárítása érdekében végzett tevékenység, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek
forrása.
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10/2/35 Természetvédelmi kártalanítás
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 72,0 millió forint.
Az előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból,
illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket finanszírozza.
A természetvédelmi érdekből elrendelt korlátozás esetén a gazdasági tevékenység
korlátozásából eredő károk megtérítésének szabályait a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 72. §-a, a természet védelmét szolgáló egyes
támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, illetve a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok
élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.)
KvVM rendelet tartalmazza, amelyek meghatározzák a kártalanítási igények kielégítésének
szabályait.
A védett állat kártételének megelőzése érdekében bizonyos esetekben a természetvédelmi
hatóságnak engedélyezni kell riasztási módszerek alkalmazását, védett állat befogását,
kivételes esetben, pedig a gyérítését. A riasztási, befogási, gyérítési költségek viselése
érdekében szükség van a természetvédelmi hatóság vagy a nemzeti park igazgatóság részére
bizonyos összegek elkülönítésére, továbbá a védett állat kártétele miatti kártalanítási igények
kielégítésére.
Amennyiben a kártalanításra tervezett előirányzat az év folyamán nem kerül felhasználásra, a
fel nem használt összeg a kártalanítási igény elutasítása esetén bekövetkező bírósági eljárás
költségeire, védett, vagy védelemre tervezett természeti területek állami tulajdonba vételéhez,
a tárca felelősségi körébe tartozó kisajátításokhoz, illetve az állami tulajdonba vételig
felmerülő egyéb fizetési kötelezettségekre használható fel. A földvásárlás a védett természeti
területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tv. (Vszt.) alapján
történik. A Vszt. hatálya alá tartozó területek állami tulajdonba kerüléséig sok esetben
megkerülhetetlen, hogy az igazgatóságok a Vszt. alapján kártalanításra jogosult személyekkel
szemben teljesítsék a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 12/C. §ában foglalt fizetési kötelezettségeiket is (a tulajdonosi jogai korlátozása miatt évenként előre
fizetendő kártalanítás, és a terület hasznosításából befolyt teljes összeg jogosultaknak történő
kifizetése).
10/2/36 Természetvédelmi pályázatok támogatása
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 627,9 millió forint.
Az előirányzat a nemzetközi (európai uniós alapok, Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes
pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az
árfolyamkockázatok kezelését, illetve a pótlólagosan felmerült költségek fedezetének
megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szerveink, közvetetten
partnerként néhány természetvédő társadalmi szervezet és közalapítvány is.
A Világbank a Duna vízminőségének javítása érdekében 1,3 Mrd Ft összköltségű komplex
programot támogat, melynek egyik eleme a fővárosi szennyvíztisztítás, másik eleme pedig a
holt és mellékágak ismételt bekapcsolása az élővízi rendszerbe, és ezáltal a szállított hordalék
mennyiségének igen nagy mértékű csökkentése. A Kormány 2042/2004. (II. 28.) Korm.
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határozatával döntött a támogatás elfogadásáról és felhatalmazta a pénzügyminisztert a
megállapodás aláírására.
A LIFE Nature és a LIFE + Nature és Biodiverzitás az Európai Unió természetvédelmi
politikáját támogató pénzügyi eszköz, melynek fő célja a vadon élő madarak védelméről
szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv)
és az a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv)
végrehajtásának, különösen az európai jelentőségű védett területek hálózatának, a Natura
2000 hálózat kialakításának elősegítése.
Az EU LIFE és LIFE + program keretében az uniós tagállamokkal folytatott pályázati
versenyben, legveszélyeztetettebb élőlényeinkre és élőhelyeinkre nyertünk el forrásokat. A
futó programok még több évig tartanak, társfinanszírozásukat biztosítani szükséges.
INTERREG és az ETE programokból újabb határmenti természetvédelmi programok és
fejlesztések indulnak, illetve folytatódnak. A Norvég és a Svájci Alap finanszírozásában is
lehetőség nyílt a nemzeti park igazgatóságok számára természetvédelmi programok
megvalósítására. A három alap támogatásával megvalósuló projektek önrészének
finanszírozása is ennek a fejezeti sornak a terhére történik.
Az előirányzat forrást biztosít továbbá a nemzeti park igazgatóságaink által beadni kívánt
ökoturisztikai projektjavaslatok és az SZMM által meghirdetett közmunka program
pályázatok önerejére is.
10/2/37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 121,1 millió forint.
Az előirányzat terhére végezhetők el a területi hulladékgazdálkodási tervek előkészítésének
feladatai. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében 6 évente –
többek között – területi hulladékgazdálkodási terveket kell készíteni, és azokat miniszteri
rendeletben kihirdetni. A jelenlegi, a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelettel közzétett területi
tervek a 2003-2008. közötti időszakra vonatkoznak, ezért elengedhetetlen, hogy a következő 6
évre vonatkozó tervek kidolgozása és kiadása megtörténjen a várhatóan ez év végéig az
Országgyűlés elé kerülő II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv elfogadását követően. Az
OHT 2009-2014. közötti tervidőszakára meghatározott országos célkitűzések és feladatok
területi (regionális) lebontását a felügyelőségeknek, illetőleg az igazgatóságoknak kell
elkészíteniük, egyes esetekben külső szakértők bevonásával, figyelemmel a jelenlegi
regionális helyzetre, valamint az országos tervből a régióra háruló előírások tervidőszak
végére történő teljesíthetőségére. A munkával kapcsolatosan felmerülő költségeket
(10x10 M Ft) központilag szükséges tervezni és a feladat végzésekor átcsoportosítani.
Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogramjának japán hitelből
történő megvalósításáról szóló 2025/1994. (III. 31.) Korm. határozat, valamint az azt
módosító 2374/1995. (XII. 1.) Korm. határozatok végrehajtásáról szóló 2165/1996. (VII. 4.)
Korm. határozat értelmében a Magyar Nemzeti Bank elnökének kezdeményeznie kellett a
japán félnél a Japán EXIM Bankkal 1994. augusztus 25-én kötött kölcsönmegállapodásának
módosítását annak érdekében, hogy a hitel 2000-ig hozzáférhető legyen.

46

Az 1997. évtől 2010-ig terjedő időszakban a kamattámogatás összegének fedezetét fele-fele
arányban a KvVM és az IKM fejezet, illetve jogutódai kötelesek biztosítani az éves
költségvetési javaslat elkészítésénél.
A MAL Alumínium Termelő és Ker. Rt.:
- a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogramja;
a kamttámogatási összeg jelenleg:
76,3 millió forint
eddigi kifizetés:
20,3 millió forint
2009. évre tervezett kifizetés:
8,3 millió forint
- alumínium elektrolízis környezetvédelmi fejlesztés:
kötelezettségként előírt kamat:
76,5 millió forint
eddigi kifizetés:
0,0 millió forint
2009. évi terv:
10,0 millió forint
Transcenter Műtrágyagyár Kft.
- vegyipari melléktermékek hasznosítása:
kötelezettségként előírt kamat:
4,1 millió forint
eddigi kifizetés:
0,0 millió forint
2009. évi terv:
0,5 millió forint
- Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogramja
kötelezettségként előírt kamat:
22,0 millió forint
eddigi kifizetés:
0,0 millió forint
2009. évi terv:
2,2 millió forint
forint
Pályázati
azonosító

Projekt név

Partner név

Ütem 2009

F-15-02-00045

A várpalotai régió környezetvédelmi
rehabilitációs program ipari alprogramja

MAL Magyar Aluminium
Termelõ és Ker. Rt.

8.333.333

F-15-03-00004

Aluminium elektrolizis környezetvédelmi
fejlesztés

MAL Magyar Aluminium
Termelõ és Ker. Rt.

10.000.000

F-15-03-00001
F-15-03-00005
F-15-03-00003

Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs
Transcenter Mûtrágyagyár Kft.
program ipari alprogram
Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs
Nitrokémia 2000 Ipari és
program ipari alprogram (AD-67. Finomkémia 2.
Vagyonkezelõ Részvénytársaság
projekt)
Vegyipari melléktermékek hasznosítása

2.172.500

Transcenter Mûtrágyagyár Kft..

Összesen:

500.000
21 005 833

10/2/38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 1.800,0 millió forint.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról az
1995. évi LVI. törvény rendelkezik.
Célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek
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ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása,
forgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő
vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk
megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen. A törvény elősegíti az
európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, illetve a piaci
szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.
Termékdíjköteles termék:
- az egyéb kőolajtermék,
- a gumiabroncs,
- a hűtőberendezés, a hűtőközeg,
- a csomagolás,
- az akkumulátor,
- az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír,
- az elektromos és elektronikai berendezés
A kötelezettnek a termékdíj 75 százalékát kell megfizetnie az olyan termékdíjköteles termék
esetében, amely a külön jogszabályban meghatározottak szerint környezetbarát, a termék
környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatára jogosult (termékdíjkedvezmény).
Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos
tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés
közterhektől mentes beszerzést ír elő. A visszaigényléshez külön jogszabályban
meghatározott igazolások benyújtása szükséges.
Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amelynek importálására,
felhasználására igazoltan az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási
Programja megvalósítása keretében kerül sor. A visszaigénylésre és az ahhoz szükséges
igazolásokra vonatkozó szabályokat külön jogszabály tartalmazza.
A mentesség feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg úgy, hogy a 2003. évhez
viszonyítva a 2006. évben az egyutas műanyag palackcsomagolás forgalomba hozott aránya
ne növekedjen, illetve a 2007. évre 6% ponttal, a 2009. évre 12% ponttal csökkenjen.
A hivatkozott törvény szerint meghatározott feltételek fennállása esetén a már korábban
befizetett termékdíjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az előirányzat e kötelezettség
teljesítésére szolgál. (Az előirányzat felülről nyitott.)
10/2/39 Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) végrehajtása
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 1.533,0 millió forint.
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) VI. fejezete rendelkezik az Országos
Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) végrehajtásáról és irányításáról. Ennek
értelmében az általános (pl. a K+F, PR, szabályozás, EU támogatások előkészítése, stb.) és
országos (pl. FAVI fejlesztés és működtetés, számbavétel, adatszolgáltatások, alprogram
koordináció) feladatok ellátásáról a KvVM miniszter gondoskodik. A KvVM felelősségi
körébe tartozó egyedi környezeti kármentesítési beruházások pénzügyi fedezetét is a
minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. A 2008. évi OKKP fejezeti sor terhére
több mint 20 helyen kezdődött meg a tényfeltárás. Mindenhol ismert a szennyezés ténye, s a
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legtöbb helyen 2009. évben a műszaki beavatkozás megkezdése várható. Két helyen
biztosítani kell a már kiépített kármentesítési rendszer üzemeltetését is. Ezen túlmenően fel
kell készülni újabb szennyezett területek környezeti kármentesítési munkáinak indítására,
illetve a KEOP pályázatokhoz szükséges előkészítő feladatok.
A 2009. évre tervezett költségvetési támogatás tehát az általános és országos feladatok,
valamint a KvVM felelősségi körébe tartozó egyedi beruházások költségeinek finanszírozását
biztosítják.
10/2/41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 372,9 millió forint.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) alapján
készülő Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) eredményes megvalósítása csak az
érintettek, így a lakosság, gazdálkodó, civil szervezetek, önkormányzatok együttműködésében
lehetséges. A Kvt. szerint a központi költségvetés támogatja a környezetvédelmet szolgáló
intézkedéseket, különösen az oktatás, ismeretterjesztés és a társadalmi környezetvédelmi
tevékenység területén. Az előirányzat a 2009-től kezdődő időszakra szóló NKP-ban
meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb
szervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatását biztosítja.
10/2/43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 80,0 millió forint.
A peres eljárásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülő költségvetési kiadásokat finanszírozza.
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat jellegénél fogva nehezen tervezhető,
mivel a kártérítések kifizetését a felmerülésüket követően hosszabb egyeztetési folyamat vagy
bírósági eljárás előzi meg, amelyek lezárása költségvetési év szempontjából általában
pontosan nem látható előre. Jelenleg több, elsősorban munkaügyi tárgyú, de más polgári jogi
peres eljárás van folyamatban, amelyek esetében pervesztességet vagy peren kívüli
megállapodást követően a kártérítési összegeket ki kell fizetni. Jogszabályi háttér a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény.
A KvVM-et terhelő kártérítési összegek egyedi esetben felmerülő fizetési kötelezettségek,
címzettje mindig a kárt szenvedett fél- természetes és jogi személyek, jogi személyisséggel
nem rendelkező egyéb szervezetek.
10/2/44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 221,2 millió forint.
A KvVM és a Magyar Turizmus Rt. által már 2005-ben meghirdetésre került „Tiszta
Magyarországért” program, melynek célja az illegális hulladéklerakók felszámolása, a
hulladékelhagyó magatartás megszüntetése, egy tisztább, rendezettebb ország-kép kialakítása
volt.

49

A programban részt vállaló önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, civil szervezetek és
a lakosság pozitív hozzáállása országszerte sikeres akciókat eredményezett, ami
mindenképpen azt mutatta, hogy a széles körben létrejövő társadalmi és kormányzati
összefogás eredményes, a program folytatása pedig egyik eszköze lehet a hulladékelhagyó
magatartás tartós felszámolásának.
Az elhagyott hulladékok, illegális lerakatok felkutatása, összeszedése és megfelelő
ártalmatlanítása sajnos ma még folyamatosan jelentkező, mennyiségileg és minőségileg nem
tervezhető feladatot jelent a települési önkormányzatok és a hatóságok számára, ezért e
feladatokra általában költségvetésükben sem terveznek kiadásokat.
Az előirányzat terhére lehetőség nyílik a társadalmi szervezetek és az önkormányzatok
támogatására az elhagyott hulladékok felderítésében és felszámolásában, az elhagyás
megelőzésének megszervezésében. Fontos hangsúlyozni, hogy a felajánlásokból
rendelkezésre álló forrásból integrált megoldásokat keresünk az illegális hulladéklerakás, a
hulladékelhagyó magatartás jelensége ellen, nem csak a hulladék folyamatos összeszedéséről
van szó. A pályázatok komplexitását tartjuk támogatandónak, amelyben a megelőzés,
tájékoztatás, feltérképezés, felszámolás, ellenőrzés, a területek utógondozása és
funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap.
Az előirányzat pályázati rendszerben kerül felhasználásra.
10/2/45 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 361,8 millió forint.
A fejezet felügyelete alá tartozó környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az egyes hajó
utak áteresztőképességének javításától kezdve egészen az árvízi töltések, gátak és
kerékpárutak közös kialakításán keresztül vízvédelmi jellegű öko-turisztikai,
természetvédelmi célú, már elnyert vagy leszerződött pályázatok megvalósításához
igényelnek önerőt. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok elmúlt évek pályázati
lehetőségeit kihasználva oldják meg azokat a szakági feladataikat, melyek teljes
finanszírozására az utóbbi időben a fejezeti költségvetési támogatásból nem jut forrás.
Ezek a pályázatok jelentős előkészítő munkálatokat, tervezéseket, hatástanulmányok
készítését igénylik. A sikeres pályázat előfeltétele sok esetben a pályázati önerő fedezetének
biztosítása.
10/10/1 Fejezeti általános tartalék
A 2009. évi költségvetési támogatási előirányzat 300,0 millió forint.
A javasolt előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél, illetőleg
egyes fejezeti kezelésű előirányzatoknál felmerülő, előre nem látható feladatokra, eseti
kormánykötelezettségek teljesítésére és az egyéb állami feladatellátás finanszírozására nyújt
fedezetet.
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10/10/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
A zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék összege – 1.402,8 millió Ft – a törvény külön, 18. számú
mellékletében szerepel.
12 Központosított bevételek
cím alcím jogcímcsoport
12
Központosított bevételek
1
Környezetvédelmi támogatások visszatérülése
2
Bírságok
1 Légszennyezési bírság
4 Veszélyes hulladék bírság
5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság
6 Természetvédelmi bírság
3
Termékdíjak
1 Gumiabroncs termékdíjak
2 Csomagolóeszközök termékdíja
4 Akkumulátorok termékdíja
5 Kenőolajok termékdíja
7 Reklámhordozó papírok termékdíja
9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja
10 Hűtőközeg termékdíja
5
Vízkészletjárulék
Összesen:

millió Ft
525,3
454,9
27,1
10,4
9,7
500,0
10 200,0
300,0
6 200,0
2 200,0
2 300,0
200,0
11 591,7
34 519,1

A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím személyi juttatások
kiemelt előirányzata 300,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járuléka előirányzata 96,0
millió forinttal túlléphető a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott
feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a KvVM fejezet 12.
cím, 3. Termékdíjak alcím 1-9 jogcímcsoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím
előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.
A Minisztérium hosszú távú céljai
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezettudatosságra épülő, a fenntartható
fejlődésre alapozó program megvalósítását tűzte ki céljául.
A zöldtárca, élén a miniszterrel, a Kormány – és egyben az ország – zöld lelkiismerete kíván
lenni. Az itt felhalmozott tudás, szakmai tapasztalat, a környezet ügye iránti érzékenység és
felelősség arra kötelezi a zöldtárcát, hogy az ország jövője, a fenntartható fejlődés érdekében
tudatosan konfliktusokat is vállaljon.
A cél az, hogy olyan tárca legyünk, amelynek munkája, következetes kiállása révén a zöld
gondolat beépül az összes politikai-gazdasági döntéshozó, és a Magyar Köztársaság
valamennyi polgárának tudatába, tetteibe. A zöldtárca nemcsak az ország ma itt élő
polgárainak, hanem a jövő nemzedékeknek a minisztériuma kell, hogy legyen.
A minisztérium a felelősségi körébe tartozó három nagy szakterületről – környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy – egységesen, környezetügyként gondolkodva az ökológiailag
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fenntartható fejlődést és a környezeti nevelés segítségével erősödő környezettudatosságot
kívánja az ország jövőképének pillérévé tenni.
Azt tekinti feladatának, hogy a ma meghozott intézkedések révén gyermekeinknek,
unokáinknak a mainál egészségesebb környezetet, élhetőbb Magyarországot és biztos jövőt
ígérhessünk.
A társadalom életminőségének javulása, egészséges környezethez való jogának
érvényesülése, az alapvető környezeti biztonság megléte, a globális klímaváltozás
folyamatának mérséklése hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a társadalmi és gazdasági
fejlődés természeti örökségünk megőrzésével, természeti erőforrásaink védelmével és
fenntartható, ésszerű használatával egységben valósul meg.

Budapest, 2008. október

Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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