Okirat száma: A-215/1/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
1.1.2. rövidített neve: DDVIZIG

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: South-Transdanubian Water Directorate
1.2.2. német nyelven: Süd-Transdanubische Wasserdirektion
1.2.3. francia nyelven: Direction de l'Eau de la Transdanubie Méridionale

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécsi
Szakaszmérnöksége

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

2

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécsi
Felügyelősége

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

3

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Villányi
Felügyelősége

7773 Villány, Virágos utca 8.

4

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Mohácsi Felügyelősége

7700 Mohács, Réti dűlő 24.

5

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sásdi
Felügyelősége

7362 Vásárosdombó, Táncsics Mihály utca 3.

6

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kaposvári Szakaszmérnöksége

7400 Kaposvár, Kisgáti utca 21.

7

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kaposvári Felügyelősége

7400 Kaposvár, Kisgáti utca 21.

8

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fonyódi
Felügyelősége

8640 Fonyód, Ady Endre utca 55.

9

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nagyatádi Felügyelősége

7500 Nagyatád, Dózsa György utca 50.

10

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Balatonőszödi Felügyelősége

8637 Balatonőszöd, 010 helyrajzi szám

11

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sellyei
Szakaszmérnöksége

7960 Drávasztára, Zrínyi Miklós utca 38/1.

12

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Drávasztárai Felügyelősége

7960 Drávasztára, Zrínyi Miklós utca 38/1.

13

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Folyami
Felmérő és Kitűzőszolgálata

7570 Barcs, Drávapart 2.

14

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Drávaszabolcsi Felügyelősége

7851 Drávaszabolcs, Kültelek 1.

15

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Barcsi
Felügyelősége

7570 Barcs, Drávapart 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1953. 10. 01.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kormány
2.3.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3.2.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök: A középirányító szerv középirányítóként
gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g), h), i) és j)
pontjaiban megjelölt irányítási hatásköröket, melyekre tekintettel a vízügyi
igazgatóságok ügyvezetési jellegű feladatai vonatkozásában teljes körű ellenőrzési
jogokkal rendelkezik.
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.), a vizek kártételei
elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vízhat. Korm. rendelet), a
vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a
vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841319

Vízügyi igazgatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében
a) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és
belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással)
összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek keretében
aa) végzi az elsőrendű árvízvédelmi létesítmények fejlesztését és fenntartását, azokon a
védekezést, az árvízmentesítést, ha az kettőnél több települést érint, továbbá a védelmi
szakfelszerelés karbantartását és fejlesztését,
ab) irányítja és ellátja a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőit,
ac) tervezi, szervezi és szakmailag irányítja a védekezés területi feladatainak ellátását,
ad) irányítja a helyi önkormányzatok, valamint a vízitársulatok vízkárelhárítási
tevékenységét, ebben a jogkörében eljárva - elrendelt védekezési készültség esetén - a
vízkárelhárítási szakmai feladatok tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik,
ae) adatokat szolgáltat a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni
védelemmel összefüggő, a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges tervek
elkészítéséhez, vagy törvény felhatalmazása alapján elkészíti, felülvizsgálja a terveket,
af) összehangolja a védőművek építését, fejlesztését, továbbá lebonyolítja a beruházási
tevékenységeket,
ag) végzi a vízhiány kárelhárítást az állami tulajdonú vízilétesítmények tekintetében, ah)
végzi a vízminőségi kárelhárítást, ideértve a tevékenység műveleti (operatív) irányítását,
valamint - szükség és technikai lehetőség esetén - annak végrehajtását,
b) üzemelteti és fejleszti a vízrajzi észlelőhálózatot, ennek részeként víztest
monitoringot tart fenn, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz,
c) ellátja a VIZIR területi nyilvántartásának és vízgazdálkodási adatgyűjtésének
üzemeltetési és fejlesztési feladatait, a gyűjtött adatokat feldolgozza, értékeli és tárolja,
továbbá együttműködik az országos vonatkozású feladatok teljesítésében,
d) ellátja a távlati ivóvízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartásával
kapcsolatos feladatokat,
e) ellátja a vizeink állapotértékelésével kapcsolatos területi feladatokat,
f) ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési
ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok
elkészítésével kapcsolatban a feladatkörébe utalt feladatokat,
g) részt vesz a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok fenntartásával összefüggő
feladatok ellátásában,
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h) ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek
tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint
kiemelt kormányzati projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat,
i) ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
j) szervezi és irányítja a vízügyi igazgatás keretén belül megvalósuló közfoglalkoztatási
programok végrehajtását,
k) múzeumi, levéltári, oktatási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el,
l) ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat.
4.3.2. A költségvetési szerv vagyongazdálkodási feladatai körében fenntartja, üzemelteti
és fejleszti az egyes állami tulajdonú vagyontárgyakat (medrek, vízilétesítmények,
erdők), így különösen a vízrajzi törzshálózatot, illetve az állami alapfeladatokat ellátó
vízrajzi üzemi hálózatot, a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszerét, az
üzemeltetési monitorozó rendszereket, az ár- és belvízvédelmi létesítményeket, a
vízelvezető műveket, az öntözési célú vízilétesítményeket, a vízépítési műtárgyakat, a
vízlépcsőket, a folyók duzzasztott tereit, a vízelosztó- és többes rendeltetésű
rendszereket, továbbá a vízkészletgazdálkodási feladatokat ellátó vízátvezető, vízpótló
műveket.
4.3.3. A távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszere mellett a költségvetési
szerv fenntartja a kezelésébe tartozó felszín alatti területi vízminőségi monitoring
hálózat vízilétesítményeit is.
4.3.4. A költségvetési szerv végzi
a) a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és
fejlesztését,
b) a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes
állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét,
c) a kitűzési terv szerint és a hajózási hatóság egyetértésével a hajózható
folyószakaszokon, a természetes tavakon és csatornákon a hajóút kijelölését, kitűzését
és fenntartását,
d) a védekezési célokat szolgáló gépek, felszerelések, hordozható szivattyúk, szállító
járművek, hajópark üzemképességének biztosítását,
e) a vizek medrében található nádasok vízminőség-védelmi nádgazdálkodását,
f) az állami tulajdonban lévő vízilétesítményeken a mezőgazdasági vízszolgáltatást,
g) háttéranyagok készítését szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi
döntésekhez, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítését,
h) a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörébe utalt
feladatokat.
4.3.5. A költségvetési szerv gondoskodik
a) az állami, az önkormányzati és a magántulajdonban lévő vízkárelhárítási vagy
mezőgazdasági célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és
fejlesztési összhangjának megteremtéséről,
b) az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program szakmai végrehajtásának felügyeletéről, továbbá
c) a vízkészletekkel való gazdálkodás körében
ca) a vízkészletek térbeli, időbeli, mennyiségi és minőségi számbavételéről és azok
elosztásáról,
cb) a vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzéséről a természetes vizek
hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenőrzésével, a vízhasználatot akadályozó
vízminőségi károk megelőzésével, csökkentésével és elhárításával,
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cc) a vizek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a távlati ivóvízbázisok
megóvásáról, védőidomainak, illetve védőterületének meghatározásáról, valamint
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről, valamint
cd) a laboratóriumainak működtetéséről a vízrajzi, vízkészlet-gazdálkodási és
vízminőségi kárelhárítási feladatai ellátása érdekében.
4.3.6. A költségvetési szerv részt vesz
a) a vízellátást és szennyvízkezelést érintő szakmai pályázatok, projektek értékelésében,
b) az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az egyéb ágazati
stratégiák és koncepciók szakmai megalapozásában,
c) a vízhasználatok ellenőrzésében, és az ebben a feladatkörben hatáskörrel rendelkező
hatóságnál intézkedést kezdeményezhet, továbbá
d) ügyfélként a vagyonkezelésébe tartozó, vagy az azokra hatást jelentő vízhasználatok,
vízilétesítmények és vízimunkák vízjogi engedélyezési (elvi, létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási) eljárásában.
4.3.7. A költségvetési szerv közreműködik
a) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban:
VKI) végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású feladatokban,
b) a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi
irányelv által meghatározott jelentés előkészítésében,
c) a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program
kétévenkénti felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyag elkészítésében,
d) a Települési Szennyvíz Információs Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai
feladatainak ellátásában,
e) a vízkészletjárulék befizetésével, vagy annak elmulasztásával összefüggésben indult
hatósági eljárásban,
f) a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásában,
g) a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak
végrehajtásában.
4.3.8. A költségvetési szerv véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő
területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a
településrendezési eszközöket.
4.3.9. A költségvetési szerv együttműködik a helyi önkormányzatokkal és a
vízitársulatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában.
4.3.10. A költségvetési szerv a vízvédelmi igazgatási feladatok ellátásával
kapcsolatosan
a) a Vgt-ben előírtakkal összhangban, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásai alapján elemzi és értékeli
a vizek állapotát és védelmének helyzetét az OKIR vízminőségi adatainak
felhasználásával,
b) szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során
keletkezett adatokat, információkat,
c) ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről
szóló kormányrendeletben meghatározott - vízvédelmi feladatokat,
d) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi
feladatainak végrehajtásából származó feladatokban,
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e) szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti
hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt
egyezmény és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,
f) közreműködik a vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató
hatástanulmányok, elemzések, jelentések készítésében,
g) közreműködik a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi
döntésekhez szükséges háttéranyagok elkészítésében, helyzetelemzések, felmérések és
statisztikai elemzések készítésében,
h) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos
hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,
i) közreműködik a szakmai segédanyagok elkészítésében, szakmai képzések
szervezésében a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési
programok kidolgozásában és végrehajtásában,
j) észrevételeivel, javaslataival támogatja az OKIR működtetéséhez kapcsolódó, a
szakmai rendszergazda feladatkörének ellátását,
k) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok
megvalósításában,
l) együttműködik a területi vízvédelmi hatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai
ellátása során,
m) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel ellátja a felelősségi irányelv végrehajtását
szolgáló, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
kormányrendeletben meghatározott vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,
n) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv
végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben
meghatározott vízvédelmi feladatokban.
4.3.11. A költségvetési szerv a fentieken túl
a) ellátja a polgári peres, nemperes eljárásokban, a közigazgatási és munkaügyi
perekben szükséges képviseleti feladatokat, illetőleg gondoskodik azok ellátásáról,
b) figyelemmel kíséri a vízgazdálkodással kapcsolatos országos programokat és
terveket,
c) ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok
kivizsgálásával, valamint az ebből eredő intézkedésekkel járó feladatokat,
d) ellátja a működési területén található víziközmű társulatok szakmai ellenőrzését.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5

041236

Országos közfoglalkoztatási program

6

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7

042150

Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

8

042220

Erdőgazdálkodás
6

9

045210

Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

10

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

11

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

063010

Vízügy igazgatása

14

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

15

063070

Vízrajzi mérés

16

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

17

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a Vízhat. Korm. rendelet 1.
melléklet 5. pontjában meghatározott működési területre és működési vonalakra terjed ki.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv
módosított kiadási előirányzatainak a 33 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját
közalkalmazotti jogviszonyba, pályázat útján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 13/M. § (2) bekezdése értelmében határozatlan időre a belügyminiszter nevezi ki,
továbbá menti fel és gyakorolja a vele kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kiemelt
munkáltatói jogköröket; az egyéb munkáltatói jogköröket az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól
szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

1

2
3

7

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
2020. szeptember 24. napján kelt, 2020. október 01. napjától alkalmazandó A-215/1/2020/M okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. október 01.
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