
Költségvetési alapokmány 2008. 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: 814216 Környezet- és természetvédelem igazgatása  
 
– alapító okirat száma: JKH-182/4/2004.  
                           kelte: 2004. december 28. 

 
 

b.) szervezeti felépítése: 
 

– szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 
 

Igazgató, igazgató helyettesek, humánpolitika, titkárság .................7  fő 
Hatósági Osztály............................................................................20,5 fő 
Közgazdasági Osztály....................................................................12 fő 
Ügyviteli és Ügyfélszolgálati Iroda..................................................7,5 fő 
Vízvédelmi Osztály .......................................................................19 fő 
Vízgazdálkodási Osztály..................................................................9 fő 
Mérőállomás..................................................................................33 fő 
Hulladékgazdálkodási Osztály .......................................................18 fő 
Levegőtisztaság-védelmi, településfejlesztési, 

zaj-, rezgésvédelmi Osztály......................................................22 fő 
Informatikai csoport.........................................................................3 fő 
Természet- és Tájvédelmi Osztály ...................................................7 fő 
 
Összesen: .................................................................................... 158 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.  
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–szakfeladatrend szerinti tevékenység:  

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

–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- 
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) 

 
- szakmai szempontból fontosabb új feladatok: 
 

Az un. „Zöld kommandó” keretében 2006. évben megkezdet akció sorozat 2008. 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. 
Az akció szlogenjei: „A színesfém ne legyen fekete!” „Összefogással a 
színesfémlopások ellen!” 
 
A 2008. évi feladatok sorában ki kell emelni a korábban kiadott egységes 
környezethasználati és működési engedély ügyeket, amelyek jelentős része 
tekintetében – a 2007. II. félévben megjelent jogszabályváltozások eredményeképpen - 
a teljesítési határidők módosítása várható. 
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A hulladékgazdálkodási szakterületen jelentős feladat lesz 2008-ban is a települési 
hulladékgazdálkodási tervek véleményezésével, illetőleg az egyedi 
hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenység. 
 
A 2006. január 15-től hatályos 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti 
szolgáltatási díjakkal kapcsolatos intézkedések, a hivatalból indult és kötelezettséget 
megállapító határozattal zárt ügyekben az eljárási költség áthárításával kapcsolatos 
intézkedések megtétele. A felügyeleti díjak behajtásáról 2007-ben kellett első ízben 
gondoskodni, e feladat az idén is jelentkezik. 2008-ban a hatósági tevékenység keretén 
belül kiemelt figyelmet kell fordítani a VKJ behajtási tevékenységre is. 
 
A 284/2007. (X.29.) Korm. sz. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól, új jogi és eljárási környezetet állapított meg e szakág területén. A 
jogszabály jóval kiterjedtebb hatósági feladatrendszert tartalmaz, megnövekvő 
munkamennyiséget követelve, s a jegyzői hatáskörbe utalt tevékenységek esetében 
még másodfokú feladatokat is ró ránk. 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. 
 
Az építési engedélyezési eljárást újraszabályozó 37/2007. (XII.13.) ÖTM. rendelet 
lehetővé tette az ügyfél, illetve a tervező, beruházó részére a közvetlen szakhatósági 
hozzájárulás megkérés kezdeményezését. A kérelem építési engedélyezésre történő 
benyújtása előtt már fél évvel kérheti a Felügyelőség szakhatósági véleményét a 
tervanyagra, ám a tervkészítés szakaszában történő módosítások miatt a 
Felügyelőségnek újra és újra vizsgálni kell egy-egy témát, ahogy azt a közbenső 
változtatások a tényleges építési engedély kérelem elkészítéséig megkívánják. 

 
– 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  932.339 eFt 
      Ebből: 

o személyi juttatás 538.522 eFt 
o munkaadókat terhelő járulék 172.323 eFt 
o dologi kiadások 188.648 eFt 
o felhalmozási kiadások 32.846 eFt 

– Saját bevételi előirányzat  252.565 eFt 
– Átvett pénzeszközök előirányzata  - 
– Támogatási előirányzat  679.774 eFt 
 
– Engedélyezett létszám keret  158 fő 
– Január 1-jei betöltött létszám   133 fő 
– Fontosabb beszerzések, felújítások  - 

o gépek, berendezések felszerelések beszerzése 18.446 eFt 
o gépjármű beszerzés  14.400 eFt 


