
Költségvetési alapokmány 2009. évre 
 
 
1. Fejezet száma: XVI. 

megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  
 
2. A költségvetési szerv:  
 

a.) azonosító adatai: 
 

– megnevezése: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 
– törzskönyvi nyilvántartási szám: 325631 
 
– székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
 
– szakágazati besorolás:  841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása  
 
– alapító okirat száma: JKH-74/6/2008.  
                           kelte: 2008. május 29. 
 
-  KSH száma:  15325639 8412 312 08 
 
- TEÁOR számok: 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb 
 szociális szolgáltatás 
 84.11 Általános közigazgatás 
 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
 

b.) szervezeti felépítése: 
 

– szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 
 

Igazgató, igazgató helyettesek, humánpolitika,  
belső ellenőr, titkárság ....................................................................8  fő 
Hatósági Osztály............................................................................21 fő 
Közgazdasági Osztály....................................................................11 fő 
Vízvédelmi- és Vízgazdálkodási Osztály .......................................21 fő 
Mérőállomás..................................................................................34 fő 
Hulladékgazdálkodási Osztály .......................................................14 fő 
Levegőtisztaság-védelmi, településfejlesztési, 

zaj-, rezgésvédelmi Osztály......................................................14 fő 
Környezetvédelmi, Engedélyezési és Felülvizsgálati Osztály .........18 fő 
Természet- és Tájvédelmi Osztály ...................................................5 fő 
Informatikai és Hatósági Nyilvántartási Osztály...............................9 fő 
 
Összesen: .................................................................................... 155 fő 

 
c.) szervezeti kapcsolódása:  nincs. 
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d.) tevékenységi köre: 
 

– szakmai feladatokat meghatározó jogszabály címe, száma:  
347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és 
hatásköréről.  

 
– szakfeladatrend szerinti tevékenység:  

75173-5 Hatósági, (fő) felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység 
 

– felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 
 

1. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (Kr.), 
valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által 
kijelölt  
a) környezetvédelmi,  
b) természetvédelmi,  
c) vízügyi 

első fokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként jár el; 
2. Másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági 

jogkörébe tartozó zaj és rezgésvédelmi ügyekben: 
3. A Kormány által a Kr.-ben kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként 

a) ellátja a Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetéséhez szükséges 
területi feladatokat 

b) működteti a hatósági tevékenység ellátáshoz szükséges laboratóriumot 
4.    Az előzőeken túl  

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével 
összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs 
rendszerekkel  

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, regionális, a megyei és a 

kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt és a megyei 
területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a 
településrendezési terveket; 

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat és megfelelő 
tájékoztatást ad azokról; 

e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában; 
f) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal; 
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium megbízza. 
 

- szakmai szempontból fontosabb új feladatok: 
 

Az un. „Zöld kommandó” keretében 2006. évben megkezdet akció sorozat 2009. év 
folyamán is folytatódik az ágazati miniszter által meghirdetett ”Tiszta 
Magyarországért” program keretében, melynek során más hatóságokkal közösen 
hulladékkezelők telephelyeit, valamint a közúton a hulladékszállításokat ellenőrizzük. 
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Az akció szlogenjei: „A színesfém ne legyen fekete!” „Összefogással a 
színesfémlopások ellen!” 

 
2009 évben a hulladékgazdálkodási tervezés területén kerül sor az Országos 
hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatára és az új tervezési időszakra /2009-2014/ 
az országos, illetve a regionális tervek kidolgozása, amelyekhez különböző adatokat 
kell gyűjteni és kiértékelni. 
Ezzel párhuzamosan kerül sor az egyedi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek 
kidolgozására és a Felügyelőségre történő benyújtására véleményezés és jóváhagyás 
céljából. 
 
A levegővédelem területén az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú 
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) 
Korm sz. rendelet szerinti 2009. március 1-től kötelező 3 kg vagy annál nagyobb 
töltetű anyaggal üzemelő hűtő, klíma, hőszivattyú berendezések LAIR rendszerben 
történő bevallásának fogadása, kezelése.  
 
A szakági szabályozás teljes megújításának részeként megjelent 93/2007.(XII. 18.) 
KvVM. rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és 
rezgés kibocsátás ellenőrzésének szabályairól az alaprendelet szellemében született, 
szintén bővülő feladatokat takar. A meglévő üzemi létesítményekre előírt 2008. 
december 31-i határidőre benyújtandó zajkibocsátási határérték kérelmekkel 
kapcsolatos teendők, nagy volumenben 2009. évben jelentkeznek.  
 
A 2006. január 1-jén hatályba lépett 347/2006.(XII.23.) Kormányrendelet jelentős 
változást eredményezett a hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárások területén. A komplex eljárások várható száma 500 körül 
becsülhető. A 2009. évi feladatok sorában ki kell emelni a korában kiadott egységes 
környezethasználati és működési engedély ügyeket, amelyek jelentős része 
tekintetében a teljesítési határidők módosítása várható, illetőleg kb. húsz engedély 
ötéves felülvizsgálata is esedékessé válik. 
 
A hatósági munkában jelentős részt képvisel a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, 
tájvédelmi hatósági tevékenység is.  A vízügyi hatósági hatáskörben keletkező ügyek 
száma várhatóan 800-1.000 körüli lesz. 2008. január 8-tól bizonyos tevékenységek 
végzéséhez/ berendezések létesítéséhez nem kell vízjogi engedélyt beszerezni, e 
jogszabályváltozás eredményeképpen a vízjogi engedélyek számának minimális 
csökkenésével lehet számolni.  
 
Ez évben kiemelt feladatként jelentkezik a már folyamatban lévő, a vízbázis-
védelemmel kapcsolatos rendkívül bonyolult eljárások lefolytatása, a megindult 
eljárások lezárása.  
 
A természetvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörben az ügyek megszaporodására 
lehet számítani a védettség szintjének – különösen a Natura 2000 területek – 
növekedésével arányosan 
 

– felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs. 
 
– részvétel gazdasági társaságban: a felügyelőség gazdasági társaságban nem vesz részt. 
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e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján 
 

– Kiadási előirányzat  892.993 eFt 
      Ebből: 

o személyi juttatás 515.470 eFt 
o munkaadókat terhelő járulék 164.447 eFt 
o dologi kiadások 188.200 eFt 
o felhalmozási kiadások 24.876 eFt 

– Saját bevételi előirányzat  248.142 eFt 
– Átvett pénzeszközök előirányzata  - 
– Támogatási előirányzat  644.851 eFt 
 
– Engedélyezett létszám keret  155 fő 
– Január 1-jei betöltött létszám   155 fő 
– Fontosabb beszerzések, felújítások  - 

o gépek, berendezések felszerelések beszerzése 24.876 eFt 


