Költségvetési alapokmány 2006. évre
1. Fejezet száma, megnevezése: XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2. A költségvetési szerv:
a.) azonosító adatai:
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 325631
- megnevezése: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
- székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.
- szakágazati besorolás: 751216 Környezet-és természetvédelmi szakigazgatási
tevékenység
- alapító okirat, száma, kelte: 2455/4/2001. 2001. szeptember 28.

b.) szervezeti felépítése:
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
Igazgató, igazgató helyettes, humánpolitika, titkárság
Hatósági Osztály
Közgazdasági Osztály
Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Iroda
Vízvédelmi Osztály
Vízgazdálkodási Osztály
Mérőállomás
Hulladékgazdálkodási Osztály
Levegőtisztaságvédelmi, településfejlesztési,
zaj-, rezgésvédelmi Osztály
Informatika
Természet- és Tájvédelmi Osztály
Összesen:

6 fő
20 fő
17 fő
10 fő
18 fő
9fő
37 fő
16 fő
15 fő
3 fő
5 fő
156 fő

c.) szervezeti kapcsolódása nincs.
d.) tevékenységi köre:
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabály címe, száma:
276/2005. (XII.20.) Kormányrendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és
hatásköréről.
- szakfeladat rend szerinti tevékenység:
75173-5 Hatósági, (fő) felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység
- szakmai szempontból fontosabb új feladatok:
A 2006. január 1-jén hatályba lépett 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról jelentős
változást eredményezett a hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárások területén. Az un. komplex ügyek számának jelentős
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növekedését fogja eredményezni, hogy több olyan tevékenység került fel a
tevékenységi listára, amely esetében eddig nem kellett előzetes hatásvizsgálatot
végezni(Az E.ON Rt. jelzése szerint több száz ilyen ügy várható 20 kV feletti
légvezeték létesítése miatt).
A komplex eljárások közül ki kell emelni azon egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásokat (IPPC), amelyeket a 193/2001.(X.19.) Korm. rendelet
alapján kiadott korábbi kötelezéseink eredményeképpen benyújtott dokumentációk
alapján kell lefolytatnunk. 2002-ben kb. 160 kötelezés kiadása történt meg, amelyek
alapján a teljesítés várhatóan a legtöbb ügyben, ez évben történik meg. Az idézett új
jogszabály
az
egységes
környezethasználati
engedéllyel
rendelkező
környezethasználók évi egyszeri ellenőrzését írja elő, amely jogszabályi kötelezettség
eredményeképpen az éves munkatervbe kb. 70 létesítmény helyszíni vizsgálatát be
kell építenünk.
Az ugyancsak a komplex ügyek körébe tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati ügyek
száma is - az előző évekhez képest - jelentősen megnövekedik, ugyanis a felügyelőség
2005-ben kb. 150 mezőgazdasági üzem terhére írta elő felülvizsgálati dokumentáció
benyújtását hígtrágya tárolóik vonatkozásában, amely eljárásokban a dokumentációk
benyújtásával 2006-ben kell számolnunk.
A hatósági munkában – a tavalyi szervezeti változás eredményeképpen – jelentős részt
képvisel a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, tájvédelmi hatósági tevékenység is. A
tavalyi évben a vízügyi hatósági tevékenység területén a nagyszámú (1551) vízjogi
engedélyezési eljárás mögött a felszíni vizek védelmével kapcsolatos jogszabály, a
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján kiadandó külön engedélyek, illetőleg a
vízjogi engedély-módosítások álltak, e változás hatásai várhatóan 2006-ra is
áthúzódnak. Ez évben kiemelt feladatként jelentkezik a már folyamatban lévő, a
vízbázis-védelemmel kapcsolatos rendkívül bonyolult eljárások lefolytatása, a
megindult eljárások lezárása.
A hatósági tevékenység keretén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a Vízkészlet
járulék (VKJ) behajtási tevékenységre, valamint a 2006. január 15-től bevezetett
szolgáltatási díjak megfizettetésére.
A természetvédelem területén az ex lege lápterületek ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésével, illetőleg az ezt megelőző közigazgatási eljárások lefolytatásával
kapcsolatos teendők érdemelnek kiemelést.
A vízvédelem területén 2005 év végén jelent meg a szennyvízkibocsátások
ellenőrzésével kapcsolatos új jogszabály (27/2005./XII.6./ KvVM rendelet), amelynek
végrehajtása az idei év kiemelkedő feladata lesz. Ugyancsak ki kell emelni az újonnan
megjelent 27/2006.(II.7.) Kormányrendeletet, amely a vizek nitrát szennyezésének
ellenőrzése, szankcionálása tekintetében az állattartó telepek vonatkozásában határoz
meg szakmai-hatósági feladatokat. Továbbra is fontos feladat lesz a Víz Keret
Irányelv végrehajtásából adódó felügyelőségi feladatok végrehajtása.
A hulladékgazdálkodási szakterületen jelentős feladat lesz 2006-ben is a települési
hulladékgazdálkodási
tervek
véleményezésével,
illetőleg
az
egyedi
hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása, a speciális
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hulladékáramokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok teljesítése. Az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és regionális hulladékgazdálkodási tervek
felülvizsgálatából is hárulnak feladatok a szakterület munkatársaira. Egyre fontosabb
feladattá válik a Hulladék Információs Rendszer (HIR) működtetése, az adatok
határidőben és a legteljesebb körben történő rögzítése.
A levegővédelmi szakterület kiemelkedő feladata a levegővédelmi intézkedési tervek
végrehajtásából adódó feladatok ellátása. A 2006-os év kiemelt ellenőrzési feladatai
közé tarozik a benzinkutak ellenőrzése, illetőleg a 2001-es jogszabályváltozást
követően kiadott levegővédelmi engedélyek 5 éves felülvizsgálatára történő
felkészülés, az ez irányú ellenőrzések megkezdése.
A Felügyelőség 2005. évi hatósági-szakmai feladatai közül a legjelentősebbek a
következők:
A hatósági munkában - a szervezeti változás eredményeképpen – új elemként jelenik
meg a vízjogi, illetőleg természetvédelmi, tájvédelmi hatósági tevékenység.
Kiemelkedően fontos feladat lesz annak a több száz vízjogi engedélyezési eljárásnak a
lefolytatása, amelyeket a vízügyi felügyelettől „örököltünk meg”.
A korábban gyakorolt hatáskörökben eljárva pedig ki kell emelni azon egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásokat ( IPPC ), amelyeket a 193/2001.( X.19.)
Korm. rendelet alapján, korábbi kötelezéseink eredményeképpen benyújtott
dokumentációk alapján kell lefolytatnunk. 2002-ben kb. 160 kötelezés kiadása történt
meg, amelyek alapján a teljesítés várhatóan ez évben történik meg. Ugyancsak a
Hatósági Osztály tevékenységének tekintetében jelent növekedést az új felszíni vizek
védelmével kapcsolatos jogszabály, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján
kiadandó külön engedélyek, illetőleg a vízjogi engedély-módosítások nagy száma.
A hulladékgazdálkodási szakterületen jelentős feladat lesz 2005-ben is a települési
hulladékgazdálkodási
tervek
véleményezésével,
illetőleg
az
egyedi
hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A levegővédelem területén a tavalyi évben megjelent jogszabály-módosítások
eredményeképpen több száz levegővédelmi engedély módosítását kell elvégezni, s e
szakterület kiemelkedő feladata a levegővédelmi intézkedési tervek végrehajtásából
adódó feladatok ellátása.
A vízvédelem, vízgazdálkodás területén a Víz Keret Irányelv végrehajtásából adódó
feladatok ellátása emelendő ki – az új vízvédelmi hatáskörök gyakorlása és a korábban
megnevezett vízvédelmi jogszabályok alapján ellátandó műszaki feladatok mellett.
Kiemelendő, hogy vízügyi felügyeleti tevékenység ellátása a helyszíni ellenőrzések
számának növekedését fogja eredményezni.

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
Ellátja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat-
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és hatásköréről szóló 276/2005. (XII.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján
feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
Így különösen:
- Első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági,
szakhatósági jogkörök ellátása, a külön jogszabályban meghatározott illetékességi
területen. (75.11 Általános közigazgatás)
- A hatósági tevékenység ellátáshoz szükséges laboratóriumok működtetése. (75.11
Általános közigazgatás)
- Külön jogszabály szerinti nyilvántartás vezetés. (75.11 Általános közigazgatás)
- Feladatkörével összefüggő, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
működéséhez szükséges adatok gyűjtése. (75.11 Általános közigazgatás)
- A felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károk, terhek rendezését
elrendelő határozat végrehajtásának a felszámoló által kötött szerződés, közbenső
mérleg, vagyonfelosztási javaslat véleményezése. (75.11 Általános közigazgatás)
- Az ország egész területének a légszennyezettsége alapján zónákba történő
besorolására javaslat tétel. (75.11 Általános közigazgatás)
- A határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra
intézkedési program készítése, irányítása és végrehajtása. (75.11 Általános
közigazgatás)
- A füstriadó (szmog-riadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésben és a
terv végrehajtásában való közreműködés. (75.11 Általános közigazgatás)
- A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegység összeállításában való
közreműködés. (75.11 Általános közigazgatás)
- Szennyvízcsökkentési intézkedési terv kidolgozása. (75.11 Általános
közigazgatás)

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs.
- részvétel gazdasági társaságban: a felügyelőség gazdasági társaságban nem vesz részt.

e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- Kiadási előirányzat
- Saját bevételi előirányzat
- Átvett pénzeszközök előirányzata
- Támogatási előirányzat
- Engedélyezett létszám keret
- Január 1-jei betöltetlen létszám
- Fontosabb beszerzések, felújítások

745.657 eFt
299.200 eFt
446.457 eFt
156 fő
0 fő
-

