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2013. november 27: A Kormány a vízügyi ágazat 
átszervezéséről döntött  

 Teljesítési határidő: 2014. január 1. 
 

 

Első információk: 

• A VM Vízügyi Helyettes Államtitkársága feladataival 
együtt a BM- be kerül 

• A hatósági feladatokból a vízügy szintén a BM 
feladataihoz kerül 

 

 

 

 A vízügyi ágazat irányításának átalakítása 
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1995-2005 között:  

• Vízügyi szervezet: a vízgazdálkodásról szóló törvény 
(VgTv.) és alacsonyabb szabályozásai végrehajtása 
Víz Keretirányelv végrehajtásának koordinálása 

• Környezetvédelmi szervezet: a környezet védelméről 
szóló törvény (Kvt.) és alacsonyabb szabályozásai 
végrehajtása (mindhárom környezeti elemre) 

• Külön miniszteri felelősségi kör, külön 
szakállamtitkárság (2002-2004), elkülönült hatóságok 
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Kulcs kérdés: Mi a „vízügy” fogalma? 
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2006-2011 között: 

• Vízügyi szervezet: a vízgazdálkodásról szóló 
törvény, valamint a víz mint környezeti elem 
védelméről szóló előírások (Kvt.-n belül) 
végrehajtása, a Víz Keretirányelv végrehajtása 

• Környezetvédelmi szervezet: a Kvt. előírásainak 
végrehajtása, (tárca szinten: a víz védelmét 
kivéve), a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok 
irányítása 

• Egy miniszteri felelősségi kör, egy, majd két 
szakmai államtitkárság, egy hatósági szervezet 

 

2012. januártól feladatmegosztás:  BM-VM  
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2012: 

A vízügyi szervezet feladatmegosztását követően a 
vidékfejlesztési miniszter felelős:  

• a vízgazdálkodásért  

• a környezet védelméért 

 

Vízügyi HÁT: a vízgazdálkodásról szóló törvény, 
valamint a víz mint környezeti elem védelméről 
szóló előírások (Kvt.-n belül) végrehajtása, a Víz 
Keretirányelv végrehajtása 

Környezetvédelmi  HÁT: a Kvt. előírásainak 
végrehajtása, (tárca szinten: a víz védelmét kivéve), 
a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok irányítása 
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2013. november 29-től: törvényi szintű módosítás 
előkészítése (összesen 6 törvény módosult) 

 

• Legfontosabb a Kvt. módosítása, ahol elkülönítésre 
került  a víz, mint környezeti elem védelméért felelős 
miniszter. 

 

• Célja volt, hogy a vízgazdálkodási feladatok és  a víz, 
mint környezeti elem védelmének feladatai – együtt 
vízügyi feladatok – a belügyminiszter felügyelete alá 
kerüljenek 

 

• Problémák: OKIR, monitoring és labor, kármentesítés, 
KHV, SKV (horizontális szabályozások)…  
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• A BM 160 kormányrendelet módosítását készítette elő 
(önállóan, majd 2014 februárban finomítás) 

• Három legfontosabb: a hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervekről, a miniszterek feladat és 
hatásköréről 

• A vízvédelmi hatóság (Kvt.) feladatai átvezetése a 
szabályozásokba a vízügyi hatóság (Vgtv.) mellé  
felügyelet a belügyminiszternél 

• A VM 33 miniszteri rendelet módosítását végezte el (a 
vízrajzi VM rendelet máig hatályban) 
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2013. december eleje, aláírás előtt: 

 

• A vízügyi ágazat irányításának átalakításáról szóló 
2020/2013 Korm. határozat: 

  

 „A Kormány…a vízügyi ágazat egységes irányítás 
alá helyezése céljából 

egyetért a vidékfejlesztési miniszter 
vízgazdálkodásért felelősséggel összefüggő 
feladatainak… a belügyminiszter részére történő 
átadásával…” 
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2013. december: 

Felső vezetői egyeztetés a BM és VM között az 
értelmezésről. A VM szerint:  

• VM-nél marad: a víz, mint környezeti elem védelme, 
vízgyűjtő-gazdálkodási feladatok, vízbázisvédelem, 
vízvédelmi hatósági feladatok, kármentesítés 

• BM-hez kerül: vízgazdálkodási feladatok, vízjogi 
hatósági eljárás, VGT projekt 

• Szervezeti átalakítás: a  VM Vízgyűjtő-gazdálkodási és 
Vízvédelmi Főosztály 1/3-a a VM-nél marad, a NeKI 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztálya nem kerül át az 
OVF-re 

A BM szerint: minden vízzel összefüggő feladat és 
ember a BM-be és szervezeteibe kell kerüljön 
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Vízügyi(?) feladatok 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium (környezetvédelem, 

vízvédelem) 

 

Belügyminisztérium 

(vízgazdálkodás, vízügyi szervek irányítása) 
  

Vízvédelmi feladatok Vízgazdálkodási feladatok 

Országos Vízügyi  

Főigazgatóság 

12 vízügyi igazgatóság 

Nemzeti Környezetügyi 

 Intézet 

12 kirendeltséggel 

Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség  

10 környezetvédelmi természetvédelmi 

felügyelőség 

Vízgyűjtő- gazdálkodási 

 Terv elkészítése 

Országos Vízügyi Hatóság  

12 vízügyi hatóság 

Szakhatósági feladatok 
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2014/01/01-től 



A Nemzeti Együttműködés Programja  

(2010-es Kormányprogram): 

 

„III. NEMZETI ÜGYEK 

1. Itt az idő, hogy talpra állítsuk a magyar gazdaságot!... 

1.2 Egyszerűbb és teljesíthetőbb feltételek a 

vállalkozások számára.... 

Életszerű, egyszerű, ügyfélbarát szabályozást! 

Az új kormánynak aktív részt kell vállalnia az Európai 

Unió bürokráciaellenes, a szabályozás 

egyszerűsítését célzó törekvéseinek 

megvalósításában.” 
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Köszönöm a figyelmet 


