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A felszín alatti vízhez kapcsolódó szervezetrendszer főbb elemei 

• Minisztériumi szint 
– Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM); Közlekedési, Hírközlési és 

Vízügyi Minisztérium (KHVM); Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöVíM); 
Környezetvédelmi Minisztérium (KöM); Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(KvVM); Vidékfejlesztési Minisztérium(VM); Belügyminisztérium (BM). Összesen: 7 db 

 

• Középirányítás, másodfokú hatóságok 
– Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF); Környezetvédelmi Főfelügyelőség (KvF); 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (OKTVF); 
Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (OKVF); Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF); Vízügyi Központ és 
Közgyűjtemények (VKK); Vízügyi és Környezetvédelmi Központi és Igazgatóság (VKKI); 
Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI). Összesen: 8 féle szervezet 
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A felszín alatti vízhez kapcsolódó szervezetrendszer főbb elemei 

• Területi szervezetek 
– vízügyi igazatóság (VIZIG); környezetvédelmi felügyelőség (KöF); vízügyi felügyelet 

ViFe); környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (KÖVIZIG); környezetvédelmi 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (KTVF);  Összesen 5 féle szervezet 

•  Állami  tulajdonú kutató intézmények 
– Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VITUKI); Környezetgazdálkodási Intézet (KGI); Magyar 

Állami Földtani Intézet (MÁFI); Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI). Összesen: 
3 féle szervezet  (Talajtani Kutató Intézet, Egyetemek) 
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A felszín alatti vízhez kapcsolódó főbb szakmai területek 
hatósági feladatok 

• Vízkészletgazdálkodás 

• Vízvédelem 

• Ivóvízbázis- védelem 

• Kármentesítés 

• Monitoring illetve vízrajz 

•  2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtása 

• Vízjogi engedélyezés, környezeti hatásvizsgálat, 
környezetvédelmi engedély 
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MÁFI (K+F) 
monitoring, térképezés, geokémia 

• KHVM (KöVíM) 

• OVF 

• 12 VIZIG (hatóság, szakig.) 

• VITUKI (K+F;adatok,modell) 

Szakmai feladatok: 
– vízkészlet-gazdálkodás 

– vízrajz (vízszint- , vízminőségi 
törzshálózat 

– vízbázisvédelem 

1995: vízgazdálkodásról szóló LVII. 
törvény 

• KTM (KöM) 

• OKF (KTM épületében) 

• 12 KöF (szakhatósági, 
szakmai irányítás elvált) 

• KGI (VGI és KVI-ből) 

Szakmai feladatok: 
– kármentesítés 

– monitoring 

– labor tevékenység 

1995: környezet védelmének ált. 
szabályairól szóló LIII. tv. 

1993-2002 
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KvVM (két szakállamtitkárság) 

• OVF (másodfok, középirányító szerv a VIZIG-ek 
felé) 

• 12 VIZIG (hatóság, szakig.); 12 KöF (körny. véd 
engedély) 

• VITUKI+ KGI >>  VITUKI (kutatás, adatok) 

Szakmai feladatok: 
– ÚJ: VKI jogharm. és végrehajtás , nemzetközi feladatok 

– Minisztériumi szinten „egy kézben” de... 

– Területi szerveknél maradt a megosztás 

 

2002-2004 

MÁFI (K+F)  
monitoring VKI is, térképezés, geokémia 
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KvVM (két szakállamtitkárság) 

 

•  OVF >> OKVF (VIFE és KöF másodfoka, 2004) 

• OKVF >> OKTVF (2005 természetvédelemmel) 

• OKTVF (középirányítás)>> VKK (háttér-víz) 

• 12 VIZIG (hatóság, szakig.)>> 12 ViFe; 12 VIZIG 
12 KöF (2004) 

• 12 KÖVIZG; 12 KTVF (2005) 

 

2004-2005 

Cél: egy ablakos zöld hatóság, a hatósági és a kezelői feladatok 
szétválasztása  > vízügy , környezetvédelem, természetvédelem 
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• Kutató intézmények (csökkenő  költségvetési 
támogatás) 
– VITUKI:  KvVM felügyelete alól kikerült  

– MÁFI:  GKM privatizációs kísérlet (2007-től  VKI 
jogszabályi feladatok) 

• Szakmai feladatok (2006-tól egy szakállamtitkárság 
vezetésével): 

– VKI végrehajtás:   első  vízgyűjtő-gazdálkodási terv ! 

– Vízbázisvédelem (csökkenő támogatás) 

– Kármentesítés (csökkenő támogatás) 

– Monitoring, vízrajz: KÖVIZIG-ek és KTVF-ek 

 

2004-2006 (2009) 

2008-tól: uniós támogatások a  VKI, a vízbázisvédelem és 
kármentesítés területén – fenntartási üzemeltetési költségek 
csökkennek 
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• 2010-2011: VM (környezetvédelem, természetvédelem 

és vízügy egy államtitkárság) 

• 2012: A vízügyi feladatok megosztásra kerültek a 
VM és BM között (és az NFM szerepe?) 
– Nem hasonlítható az 1990. évi átszervezéshez 

• a BM-ben nincsen felszín alatti vízzel kapcsolatos 
szakmai irányítás, miközben a feladatok egy része 
a középirányító  és területi szervekhez került 

• a jogszabályi feladatok , a szervezetek létszáma, 
tevékenysége, nincsen összhangban egymással 

2010 - 2013 
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Kutató intézmények: 

• VITUKI 2012. végén, 60 éves tevékenység után 
megszűnt  

• A MÁFI összevonásra került az ELGI-vel 2011-
ben, MFGI néven: 
– a felszín alatti vizekkel kapcsolatos állami feladatai 

2007-től növekednek 

• a VKI végrehajtásában (monitoring, víztestek 
kijelölése állapotértékelése, termálvízre vonatkozó 
nemzetközi projektek) 

• érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok (NeKI-
vel) 

• vízföldtani napló, kútkataszter, vízföldtani adattár 

2010 - 2013 
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„A felmérhető tendenciák közös jellemzőjeként végkifejletben 
is azzal kell számolni: a megszokottnál decentralizáltabb, 
sokszereplős rendszerben kell foglalkozni a felszín alatti 
vizekkel.....Hol van tehát a szakma helye? úgy tűnik, minden 
szerepkörben.” 

 

      Almássy Endre (1993) 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Köszönöm a segítséget  kollégáimnak, és volt 

kollégáimnak, valamint a honlapjukat történeti 

tartalommal is üzemeltető területi szerveknek 


