
Okirat száma: A-212/1/2019.  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1.1.2. rövidített neve: OVF 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: General Directorate of Water Management 

1.2.2. német nyelven: Landesoberdirektion für Wasserwesen 

1.2.3. francia nyelven: Direction Générale de Gestion de l’Eau 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi 
Múzeum 

2500 Esztergom, Kölcsey utca 2. 

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 1044 Budapest, Duna-sor 15. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A vízügyi igazgatási szervek 
irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 

2.3. 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 
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2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kormány 

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság 

1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 

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. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (továbbiakban: Vgtv.), a vízügyi igazgatási 
és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (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: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841319 Vízügyi igazgatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
4.3.1. A költségvetési szerv 
a) irányítja, koordinálja és ellenőrzi – ide nem értve a törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzést – a területi vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét, és részt vesz a 
területi vízügyi igazgatóságok stratégiai céljainak kialakításában, 
b) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, és ennek részeként az Országos Műszaki 
Irányító Törzs vezetésével kapcsolatos feladatokat, 
c) ellátja a területi vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű 
irányításával, a vízrajzi tevékenység egységességét biztosító szakfelügyelet ellátásával, a 
vízrajzi tevékenység összehangolásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, 
d) ellátja az egységes vízügyi nyilvántartást biztosító Vízgazdálkodási Információs 
Rendszer (a továbbiakban: VIZIR) országos vonatkozású üzemeltetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat, 
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(továbbiakban: Kvt.) előírásaival összhangban, Vgtv. előírásai alapján, a VIZIR adatainak 
felhasználásával elvégzi a vízkészleteink mennyiségi és minőségi számbavételével 
kapcsolatos feladatokat, 
f) ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat, 
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g) végzi a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok koordinálásával kapcsolatos feladatokat, 
h) végzi az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek 
tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint 
kiemelt kormányzati projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat, 
i) ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat. 

 
4.3.2. A költségvetési szerv irányítja  
a) a területi vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízfolyások és 
csatornák, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését, 
rekonstrukcióját és fejlesztését, 
b) a területi vízügyi igazgatóságok fenntartásában, üzemeltetésében lévő vízfolyásokon és 
csatornákon az öntözési célú vízszolgáltatást, 
c) a területi vízügyi igazgatóságok felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel való 
gazdálkodását, 
d) a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos vízügyi igazgatósági feladatellátást, 
e) a VIZIR működtetésével kapcsolatos területi vízügyi igazgatósági feladatellátást, 
gondoskodva a más információs rendszerekkel történő országos és nemzetközi 
adatcseréről, valamint adatszolgáltatásról, 
f) a területi vízügyi igazgatóságok uniós jogi aktusból következő vízgazdálkodási 
feladatait, 
g) a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok 
ellátását, valamint 
h) az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtását. 

 
4.3.3. A költségvetési szerv részt vesz 
a) az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az egyéb ágazati stratégiák 
és koncepciók szakmai megalapozásában, valamint 
b) a jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint 
háttéranyagok elkészítésében. 

 
4.3.4. A költségvetési szerv egyéb feladatkörében 
a) ellátja a vízügyi múzeumi és levéltári feladatokat, továbbá felügyeli a területi vízügyi 
igazgatásra vonatkozó oktatási, kutatási, múzeumi és levéltári tevékenységekkel 
kapcsolatos feladatokat, 
b) véleményezi a kiemelt térségre és megyére készülő területfejlesztési koncepciót és 
programot, valamint területrendezési tervet, 
c) közreműködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású feladatokban, 
d) végzi a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörébe utalt 
feladatokat, 
e) előkészíti a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK 
tanácsi irányelv által meghatározott jelentést, 
f) előkészíti a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 
kétévenkénti felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyagot, 
g) ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer szakmai feladatait, elvégzi a 
szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges 
fejlesztéseket, 
h) gondoskodik a víziközmű online adatfeldolgozó és információs rendszer 
üzemeltetéséről és fejlesztéséről, 
i) végzi a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásából 
eredő feladatokat és biztosítja a képviseletet, 
j) közreműködik a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási és 
vízvédelmi feladatainak végrehajtásából származó feladatokban, 
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k) a szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt 
egyezmény, illetve 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, 
l) ellátja a Duna-menti országok nemzetközi vízminőségi riasztórendszer ügyeleti 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
m) közreműködik a vízgazdálkodási szakterületi feladatok ellátását támogató 
hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzésében, jelentések készítésében, illetve alkalmazott 
kutatások folytatásában, alapozó kutatási tevékenységek koordinációjában és 
monitorozásában, 
n) háttéranyagokat, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít 
szakterületi stratégiák és tervek kialakításához, valamint egyedi döntésekhez. 
o) ellátja a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és 
működtetéséről szóló jogszabály végrehajtásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó 
feladatokat, 
p) ellátja a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a 
veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, 
tartalmáról szóló jogszabály végrehajtásával kapcsolatos feladatkörébe utalt feladatokat. 

 
4.3.5. A költségvetési szerv a vízvédelmi igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatosan  
a) a Vgtv.-ben előírtakkal összhangban, a Kvt. előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek 
állapotát az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) 
vízminőségi adatainak felhasználásával, továbbá feltérképezi a víz, mint környezeti elem 
terhelésének, igénybevételének, szennyezésének helyzetét, közreműködik a vízi környezet 
kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében, 
b) előkészíti a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási feladatok végrehajtásához 
szükséges dokumentumokat, elektronikus jelentéseket, 
c) közreműködik a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásában a Kvt. 51. és 51/A. §-a 
szerint, 
d) – szükség esetén a vízügyi igazgatóság bevonásával – szolgáltatja a vízvédelemért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kért, a kormányzati munka ellátásához 
szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat, információkat, 
e) ellátja a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: VKI) 
végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
kormányrendeletben meghatározott – vízvédelmi vonatkozású feladatokat, 
f) végzi az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos, szakterületét érintő feladatokat, 
g) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen a Duna 
védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-
én, Szófiában létrehozott Egyezmény és egyéb nemzetközi vízvédelmi feladatok 
ellátásában, 
h) szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti 
hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt 
egyezmény (a továbbiakban: Espoo-i Egyezmény), valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 
13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: hatásvizsgálati 
irányelv) szerinti nemzetközi eljárásokban, 
i) vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, elemzéseket 
végez, jelentéseket készít, 
j) szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat 
készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít, 
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k) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos 
hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében, 
l) szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a vízvédelmi hatóságok 
számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel 
összefüggésben oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre, 
m) a kormányhivatal regionális környezetvédelmi laboratóriumaival és a 
katasztrófavédelmi igazgatóságokkal együttműködve ellátja az OKIR működtetéséhez 
kapcsolódóan a vízvédelmi alrendszerek szakmai rendszergazda feladatkörét, 
n) végzi a víz, mint környezeti elem állapotának és használatának figyelemmel kísérése 
céljából működtetett monitoring rendszerek szakmai támogatását, közreműködik az 
adatok megbízhatóságának növelésében, a környezetvédelmi laboratóriumok 
tevékenységének szakmai koordinációjában, 
o) közreműködik az EU tagországi feladatok ellátásában, különösen a VKI 
követelményeivel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, részt vesz a módszertani 
fejlesztések, így a vízminősítési rendszer továbbfejlesztésének meghatározásában, a vízi 
környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében, 
p) közreműködik a külön jogszabályban meghatározott, a kibocsátásokkal kapcsolatos 
adatbázisok elemzésében, fejlesztésében, 
q) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok 
megvalósításában, 
r) együttműködik a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, 
s) a Kvt. 101., 102., 102/A., 102/B., és 102/C. §-ában rögzített környezetért való jogi 
felelősségi szabályokra (a továbbiakban: Kvt. felelősségi szabályai) tekintettel ellátja a 
környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről 
szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (a 
továbbiakban: felelősségi irányelv) végrehajtását szolgáló, a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 
vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat, 
t) 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, 
u) folyamatosan működő ügyeleti szolgálat fenntartása mellett irányítja a vízügyi 
igazgatóságok vízminőség-védelmi kárelhárítási tevékenységét és szükség esetén 
intézkedik más vízügyi igazgatóság erőforrásainak igénybevételére, 
v) közreműködik a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által az ásványi nyersanyag és 
a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatásában és a 
jelentés elkészítésében, 
w) tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter 
számára. 
 

4.3.6. A költségvetési szerv a területi vízügyi igazgatóságok középirányító szerveként 
a) egyetértése esetén jóváhagyásra továbbítja a fejezetet irányító szerv részére a területi 
vízügyi igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatát, 
b) gyakorolja a területi vízügyi igazgatóságok vezetője tekintetében – a kinevezés, 
felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonása jogának kivételével – a munkáltatói 
jogköröket, 
c) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a területi vízügyi igazgatóságok 
döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét, 
d) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 
e) a területi vízügyi igazgatóságokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti, 
f) kezeli a területi vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő közérdekű adatokat és 
közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–e) pont szerinti irányítási jogkörök 
gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat. 
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4.3.7. 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) ellátja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 
kivizsgálásával, valamint az ebből eredő intézkedésekkel járó feladatokat, 
c) végzi a vízügyi folyóiratok, időszaki kiadványok, plakátok, reklámanyagok, statisztikák 
papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatokat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

2 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

3 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

4 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

5 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

6 063010 Vízügy igazgatása 

7 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

8 063070 Vízrajzi mérés 

9 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

10 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 
információközvetítő tevékenység 

11 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

12 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

13 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

14 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területére 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 főigazgatóját 
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 egyéb munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

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

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 



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 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2019.
július 03. napján kelt, 2019. július 09. napjától alkalmazandó A-212/1/2019/M. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. július 09.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.07.09 15:59:24


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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