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Az 1587/2018 Korm. hat. főbb változásai

• Komoly változtatások nem történtek:
• Tagok átstrukturálása (elkülönítve a tagok és állandó meghívottak, lista változtatása)

• Feladatkörök módosítása

• TVT albizottságok eltörlése

• SzMSz-t az OVT elnöke hagyja jóvá

• 5 helyett 10 tag hívhat össze ülést

• Apróbb technikai pontosítások



1587/2018. – TVT tagok I.

• Tagként részt vesz:
• az TVT működési területén lévő, az 5. pont a) alpont aa)–ah) alpontjában 

meghatározott államigazgatási szervek által kijelölt 1-1 fő
• aa) és ab) a vízgazdálkodásért és a vízvédelemért felelős miniszter képviselője 

• ac) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,

• ad) az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak,

• ae) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,

• af) az illetékes erdészeti hatóságnak,

• ag) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak,

• ah) az illetékes népegészségügyi hatóságnak,

• ai) Illetékes talajvédelmi hatóságnak

1-1 képviselője 



1587/2018. – TVT tagok II.

• Tagként részt vehet:
• megyei önkormányzatok
• a turizmusért felelős minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció

menedzsment szervezetek ( TDM szervezetek)
• területi agrárkamara
• területi mérnöki kamara
• a területi kereskedelmi és iparkamara
• települési önkormányzatok
• a vízgazdálkodási társulatok
• a közműves ivóvíz ellátást és szennyvízkezelést végző gazdálkodó szervezetek, 

valamint
• annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezetek, 

szakmai érdekképviseleti szervezetek, valamit szakmai –tudományos 
szervezetek

által kijelölt egy-egy képviselő



1587/2018 – TVT feladatai, hatásköre 

• Új elemek: 

Működési területén véleményezi:
• az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvíz-elvezetési 

programokat, valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó 
fejlesztéseket,

• szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati 
beruházások megvalósíthatósági tanulmányait,

• az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki 
tartalmát

• 27. A vízgazdálkodási tanácsok [közös] feladatai a következők:
• a) a működési területüket érintően az R. 19. § (2) bekezdése szerinti

dokumentumok [221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet, azaz a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés dokumentumai] és árvízkockázat-kezelési tervek
tervezetének véleményezése, javaslattétel.



Egyéb módosítások I. Szakmai Bizottság

• A Szakmai Bizottságok tagjai 

• Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

• Területileg illetékes elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság 

• Illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,

• Illetékes Megyei Önkormányzat területfejlesztési szerve,

• Illetékes Megyei Mérnöki Kamara,

• Illetékes Megyei Talajvédelmi Hatóság 

• egy-egy képviselője. 



Egyéb módosítások II. Szakmai Bizottság

• A Szakmai Bizottságok működésének közös szabályai

• A szakmai bizottság más szervek felkérése alapján véleményt alkot,
szakmai állásfoglalást ad ki, amennyiben a tárgyalt dokumentáció
kiegészítése szükséges, legkésőbb a bizottsági véleményezést
követően 6 hónappal. Állásfoglalása az adott ügyben - amennyiben a
műszaki tartalom nem változik -3 évig érvényes.



Egyéb módosítások III.

• Számos – gyakorlatilag minden főbb pontot érintő – technikai 
módosítás, vagy pontosítás.
• Pontosabb jogszabályi hivatkozások

• Az állandó meghívottak névsorát a Titkárság külön tartja nyilván. 

• Elírások, hibák javítása



Köszönöm a figyelmet!


