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I. FEJEZET 
 

SZERVEZETI SZABÁLYOK 
 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 

1.§ 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) hatálya a Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra (továbbiakban: Igazgatóság), az Igazgatóság 
jogszabályban, illetve az alapító okiratában megjelölt feladatainak ellátására, működésére, 
szervezeti felépítésére, vezetőinek és munkatársainak jogállására terjed ki. 
 
 

Az Igazgatóság jogállása, irányítása és általános adatai 
 

2.§ 
 

(1) Igazgatóság a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (továbbiakban: miniszter) által 
irányított önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi 
költségvetési szerv. 

 
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkörét a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium vízügyi szakállamtitkára közreműködésével látja el. 
 
(3) Az Igazgatóság 
 

Elnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
 
Rövidített neve: NYUDU-KÖVIZIG 
 
Székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 

 
Telephelyei:     

o Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
Szakaszmérnöksége, Szombathely 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 

o Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
Szakaszmérnöksége, Zalaegerszeg 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 6. 

o Kis-Balaton Üzemmérnökség 
8360 Keszthely, Csík F. sétány 1. 
Fenntartó Üzemegység 
8369 Fenékpuszta 

 
Alapításának időpontja, alapító okirat száma: 1953. október 1., 307/11/2000. (alapító 
minisztertanácsi határozat száma: 1060/1953. (IX.30.)). 
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Módosító alapító okiratok száma, kelte: 7496/16/2003., 2003. december 23.; JKH-
107/16/2008., 2008. július 30.; JKH-103/25/2009. (egységes szerkezetű: JKH-
103/26/2008.), 2009. június 11. 
 
Az Igazgatóság bankszámla számai: 

10047004 – 01712034 – 00000000 előirányzat felhasználási keretszámla 
10047004 – 01712034 – 00030007 beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla 
10047004 – 01712034 – 00070003 VIP kártyafedezeti számla 
10047004 – 01712034 – 00060004 intézményi kártyafedezeti számla 
10990005 – 00000003 – 20490008 deviza-fedezeti számla UniCredit Bank 
10047004–01712034–00050005 EU forrásokból finanszírozott programok 

lebonyolítására szolgáló számla     
Adószám: 15308421-2-18 
 
Törzsszám: 308427 

 
KSH jelzőszáma: 15308421-8411-312-18 

 
      Feladatai ellátásának forrása: 

o költségvetési támogatás, környezetvédelmi és vízügyi előirányzat 
o fejezeten belül és kívülről átvett pénzeszközök 
o saját bevételek 

 
Az Igazgatóság igazgatója és dolgozói közalkalmazottak. Jogállásukra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, és az 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásról szóló 
11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet rendelkezései az irányadók. Az Igazgatóság engedélyezett 
létszáma: 224 fő. A szervezeti egységek létszámát a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

Az Igazgatóság működési területe 
 

3. §  
 
A 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján az Igazgatóság működési területét az SzMSz 
1. számú melléklete tartalmazza; a működési területen található árvízvédelmi, 
folyószabályozási, belvízvédelmi létesítményeket, valamint a szakaszmérnökségek 
illetékességi területét ábrázoló térkép pedig az SzMSz 2. számú mellékletét képezi. 
 
 

Az Igazgatóság feladatai 
 

4. §  
 
(1) Az Igazgatóság állami környezetvédelmi és vízgazdálkodási feladatként ellátott 

alaptevékenységei, és az azokat meghatározó jogszabályok megjelölése: 
 
A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként 

a) fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket (árvízvédelmi 
fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek) és fejleszti azokat; 
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 b) ellátja 

• a távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói, 
• az üzemelő vízbázisok védelmével kapcsolatos, 
• a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos, a környezeti monitoring keretébe 

nem tartozó, 
• a vízkárelhárítással, környezeti és vízminőségi kárelhárítással, valamint a 

környezeti kármentesítéssel, és 
• a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények üzemeltetésével, 

fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos 
feladatokat; 
c) végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét; 

 d) gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vizeken 
• a vízi utak, valamint a menedék- és szükségkikötők rendeltetésre 

alkalmas állapotban tartásáról, fejlesztéséről, 
• a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására 

szolgáló jelek kihelyezéséről és karbantartásáról, 
• a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról; 

 e) Vízgazdálkodási Tanácsot hoz létre és működteti azt; 
 
A Kormány által kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként területi hulladékgazdálkodási 
tervet készít; 
 
Az előzőeken túl 

a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei 
területrendezési tervet; 
b) koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő 
koncepciók és tervek elkészítésében; 
c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi 
létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről; 

 d) közreműködik 
• a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 

ellátásában, 
• a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek 

tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és 
regionális programok elkészítésében, 

• a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési 
tevékenységben; 

e) összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátja az annak 
működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik 
más ellenőrző és információs rendszerekkel; 
f) együttműködik a helyi önkormányzatokkal, továbbá a vízgazdálkodási társulatokkal a 
vízgazdálkodási feladatok megoldásában; 
g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 
h) működteti e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi 
létesítményeket, és az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének 
ellátásához szükséges laboratóriumokat; 
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i) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek felkérésére 
szakértőként, vagy adat, tény szolgáltatójaként közreműködik a hatósági, szakhatósági 
eljárásokban. 

 
Jogszabályok: 

o 1995. évi LVII. törvény 
o 1959. évi 32. törvényerejű rendelet 
o 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 
o 127/1996. (VII.25.) Kormányrendelet 
o 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 
o 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 
o 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 
o 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 
o 41/2001. (III.14.) Kormányrendelet 
o 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 
o 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 
o 221/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 
o 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet 
o 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 
o 379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 
o 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 
o 5/1998. (III.11.) KHVM rendelet 
o 22/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 
o 97/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 
o 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 
o 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 
o 16/2001. (K.Ért.7.) KÖM-KÖVIM-EÜM együttes utasítás 

 
(2) Igazgatóság jogosult kisegítő és vállalkozási tevékenység végzésére oly módon, hogy a 

kisegítő és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült kiadások együttes összege nem 
haladhatja meg a ténylegesen teljesített összkiadás 50%-át. Vállalkozási tevékenység 
kizárólag ezen szabályzatban meghatározott körben folytatható, amely nem 
akadályozhatja az alaptevékenység ellátását. 

 
(3) A vállalkozási tevékenységek részletes felsorolását a szabályzat 3. számú melléklete 

tartalmazza. 
 
 

5. §  
(1) Vízgazdálkodási koncepciók (távlati tervek): 

a) koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő 
koncepciók elkészítésében, 

b) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú 
vízilétesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának megteremtéséről, 

c) összeállítja a TVT jóváhagyásával a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység tervét a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett államigazgatási szervek 
közreműködésével. 
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(2) A vízügyi nemzetközi együttműködésből adódóan: 
a) szervezi és végrehajtja a nemzetközi vízügyi együttműködés Igazgatóságra háruló 

operatív feladatait; 
b) részt vesz a nemzetközi vízügyi egyezmények előkészítésében; 
c) az illetékes kormánymeghatalmazott irányításával ellátja a magyar-osztrák, magyar-

szlovén és magyar-horvát határvízi egyezményből adódó feladatokat. 
 
(3) A vízkészletekkel való gazdálkodás körében:  

a) a szükségletek kielégítése érdekében nyilvántartja és gazdálkodik a vízkészletekkel, 
végzi a vízkészletek térbeli, időbeli, mennyiségi és minőségi számbavételét és azok 
elosztását, 

b) gondoskodik a vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzéséről a természetes vizek 
hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenőrzésével, a vízhasználatot akadályozó 
vízminőségi károk megelőzésével, csökkentésével és elhárításával, 

c) gondoskodik a vizek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a távlati 
ivóvízbázisok megóvásáról, védőidomainak, illetőleg védőterületének 
meghatározásáról, kijelöléséről és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről, 

d) a vízrajzi, vízkészlet-gazdálkodási és vízminőségi kárelhárítási feladatai ellátása 
érdekében működteti laboratóriumát, amely megrendeléses vizsgálatokat is végez, 

e) közreműködik a vízföldtani, a vízi-környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 
végzésében. 

    
(4) Ellátja az alábbi vízrajzi szakfeladatokat:  

a) a vízrajzi észlelőhálózat fenntartása, üzemeltetése és jóváhagyott tervek szerinti 
fejlesztés; 

b) a vízrajzi adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása, a betekintési lehetőség és az 
adatszolgáltatás biztosítása; 

c) az Igazgatóság vízrajzi tevékenységére vonatkozó éves tervek elkészítése, 
közreműködés a középtávú és távlati tervek készítésében; 

d) rendkívüli helyzetekben az Igazgatóság védekezési, kárelhárítási munkáihoz 
szükséges adatgyűjtés, állapotfelvétel, adatszolgáltatás, valamint előrejelzések 
készítése; 

e) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, az Igazgatóság 
működési területére vonatkozó vízrajzi adat- és információcserében, a az ezekkel 
kapcsolatos egyeztetésekben; 

f) a vízhasználók által végzett vízrajzi tevékenységnek és más vízrajzi 
adatszolgáltatásoknak az ellenőrzése, vízrajzi adatainak átvétele, feldolgozása és 
továbbítása; 

g) a vízügyi információs rendszer vízrajzi alrendszerének működtetése, az 
adatvédelemről és az adatszolgáltatásról való gondoskodás; 

h) a közvélemény tájékoztatása az Igazgatóság vízrajzi tevékenységéről és az aktuális 
hidrológiai helyzetről; 

i) a regionális hidrológiai ismeretszerzés érdekében időszakos állapotfelvételek és 
felmérések végzése. 

 
(5) A vizek kártételei elleni védelem körében: 

a) ellátja a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel), valamint a vízminőségi 
kárelhárítással összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat, így 
különösen: 
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o az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő árvízvédelmi létesítmények fejlesztését és 
fenntartását, azokon a védekezést, az árvízmentesítést, a védelmi szakfelszerelés 
karbantartását és fejlesztését, 

o irányítja, illetőleg ellátja a vízkárelhárítás (árvízvédelem, belvízvédelem, helyi 
vízkárelhárítás) műszaki, igazgatási teendőit, 

o részt vesz az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság (védelmi bizottság 
munkájában, 

o tervezi, szervezi és szakmailag irányítja a védekezés területi feladatainak ellátását, 
o irányítja a helyi önkormányzatok, valamint a vízitársulatok vízkárelhárítási 

tevékenységét, 
o adatokat szolgáltat a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni 

védelemmel összefüggő, a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges tervek 
elkészítéséhez, 

o összehangolja a védőművek építését, fejlesztését, bonyolítja a beruházási 
tevékenységet. 

b) végzi a vízminőségi kárelhárítást, ideértve a tevékenység műveleti (operatív) 
irányítását, illetőleg - szükség és technikai lehetőség esetén - annak végrehajtását. 

 
(6) Az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények tekintetében: 

a) kezeli (fenntartja, üzemelteti és fejleszti) különösen a vállalkozói vagyonnak nem 
minősülő kizárólagos állami tulajdonban lévő vizeket, illetőleg vízilétesítményeket: 
o a vízrajzi törzshálózatot, illetve az állami alapfeladatokat ellátó vízrajzi üzemi 

hálózatot, 
o a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszerét, 
o az árvízvédelmi létesítményeket, 
o a vízelvezető műveket, 
o a vízépítési műtárgyakat, 
o a vízlépcsőket, a folyók duzzasztott tereit, 
o a vízelosztó és többes rendeltetésű rendszereket, 
o a vízkészlet-gazdálkodási célú feladatokat ellátó vízátvezető, vízpótló műveket. 

b) végzi: 
o a folyószabályozási, mederfenntartási munkákat,  
o a hajózható folyószakaszokon, a természetes tavakon és csatornákon a hajóút 

kijelölését, kitűzését és fenntartását, 
o a természetes állóvizek, holtágak, vízfolyások szabályozását, fenntartását, 

 partvédelmét és üzemeltetését, 
o a védekezési célokat szolgáló gépek, felszerelések, hordozható szivattyúk, szállító 

járművek, hajópart üzemképességének biztosítását, 
o a vizek medrében található nádasok vízminőségvédelmi nádgazdálkodását. 

 
(7) A Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat tekintetében: 

a) felülvizsgálja, majd a Területi Vízgazdálkodási Tanács véleményezése után – 
javaslatával ellátva - a KvVM-hez továbbítja a beérkezett pályázatokat, 

b) a pályázat nyerteseivel megköti a támogatási szerződést. Gondoskodik a támogatás 
összegének folyósításáról, ellenőrzi annak szerződés szerinti felhasználását, ellátja a 
teljesítés igazolásával összefüggő feladatokat, a támogatások felhasználását követően 
eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzést végez, 

c) ellátja a KÖVI felhasználásával összefüggő - külön jogszabályban megállapított - 
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, valamint a területi operatív teendőket, 
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d) kezeli a vízhasználók, egyéb engedélyesek (bírságoltak) befizetési kötelezettségeinek 
teljesítésére szolgáló KÖVI-alszámlát, elvégzi a jogszabályban előírt pénzügyi 
műveleteket. 

 
(8) A kapcsolattartás körében: 

a) a külön jogszabályok szerint együttműködik a megyei közigazgatási hivatalokkal, 
továbbá a helyi önkormányzatokkal és önkormányzati szervekkel a vízgazdálkodási 
feladatok megoldásában. Kapcsolatot tart Vas és Zala megyék megyei, továbbá 
Szombathely, Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városok önkormányzataival. 

o    Mint kapcsolattartó Igazgatóság összeállítja és a megyei szervek 
rendelkezésére bocsátja a más Igazgatóságok illetékességi körébe tartozó, a 
vízgazdálkodás állapotára és fejlesztésére vonatkozó információkat. 

o    Megyének arra a részére vonatkozó tájékoztató adatokat, amelyre a működési 
területe nem terjed ki, a területileg illetékes Igazgatóságtól szerzi be, majd 
egyeztetés után azokat egységesen feldolgozva bocsátja a megyei szervek 
rendelkezésére. 

b) végzi a vízgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatást, 
c) ellátja a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat, 
d) az önkormányzatok, a térségben működő vízszolgáltatók és az Igazgatóság közötti 

kapcsolatok fejlesztése, különös tekintettel az Ivóvízminőség-javító Program pályázati 
előkészítése, illetve megvalósítása során. 

 
(9) Az alapfeladatokhoz közvetlenül kapcsolódó funkcionális feladatok keretében: 

a) általános jellegű gazdálkodási, vagyonkezelési, közgazdasági, pénzügyi és számviteli 
feladatokat végez, 

b) ellátja a személyzeti és oktatási, valamint általános igazgatási, jogi, ellenőrzési, 
ellátási teendőket, 

c) az Igazgatóság feladatainak ellátása érdekében számítástechnikai eszközöket 
alkalmaz. 

 
 

6. §  
 

 
(1) Az Igazgatóság a KvVM rendelkezése (felhatalmazása) alapján: 

a) közreműködik a vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok szakmai előkészítésében; 
b) közreműködik a vízügyi kormányzati beruházások és beruházási célprogramok 

végrehajtásából adódó feladatokban, (a megvalósítás ellenőrzése, a kapcsolódó 
önkormányzati fejlesztések összehangolása, az Igazgatóság által végzett kormányzati 
beruházásnak a jóváhagyott műszaki tartalommal és a megadott pénzügyi kereteken 
belüli végrehajtása); 

c) közreműködik a nemzetközi vízügyi - különösen a határvízi - együttműködésből 
adódó, nem vízügyi Igazgatósági feladat ellátásában; 

d) közreműködik a döntésmegalapozó koncepciók, tanulmányok és tervek 
előkészítésében (vízügyi Igazgatósági, illetve térségi, megyei fejlesztési koncepciók 
készítése, korszerűsítése); 

e) részt vesz a vízhasználatokkal összefüggő - a vizek hasznosíthatósági lehetőségeinek 
megőrzését szolgáló - tevékenységek végzésében és koordinálásában, a KvVM 
intézkedéséig; 

f) közreműködik a vízügyi tárgyú koncessziós szerződések előkészítésében. 
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Az Igazgatóság irányítása  
 

7.§  
 

(1)   Az Igazgatóságot - mint annak egyszemélyi felelős vezetője - igazgató vezeti, aki e 
munkája során az érdekképviseleti szervek közreműködésére támaszkodik.  

 
(2)   Az igazgatót távollétében, hivatalos elfoglaltsága vagy más természetű akadályoztatása 

esetén a szakmai természetű ügyekben a műszaki igazgató-helyettes, gazdasági, jogi 
ügyekben a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti. 

 
(3)   A vízgazdálkodási és szakigazgatási, továbbá az igazgatási, gazdasági és pénzügyi 

tevékenységet - átruházott jogkörben - a helyettesek (műszaki igazgató-helyettes, 
gazdasági igazgató-helyettes) irányítják.  

 
(4)   Az irányítás folyamatosságának biztosítása érdekében az igazgató és műszaki helyettese 

– rendkívüli esetek kivételével – egyidejűleg nem lehetnek távol.  
 
 

Az Igazgatóság szervezeti tagozódása és a szervezeti egységek feladatai 
 

8.§ 
 
(1) Az igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak:  
      

a) Belső ellenőr (belső ellenőrzési vezető) 
      Feladata: 

o belső ellenőrzési tevékenység ellátása, ezen belül szervezeti egységekre, illetőleg 
egyes feladatokra vonatkozóan a célszerűség, gazdaságosság vizsgálata.  

 
b) Projekt Önálló Csoport 

      Feladata:   
o pályázatfigyelés; 
o közreműködés a pályázat előkészítésében és benyújtásában; 
o részvétel a pályázati menedzsmentben; 
o közreműködés a projekt megvalósításában (jelentéstétel koordinálása, stb.); 
o pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos PR tevékenység; 
o Igazgatóság és az ÉDU-KÖVIZIG képviselete a Regionális Monitoring 

Albizottságban; 
o Igazgatóság nemzetközi kapcsolatainak szakmai szervezése, kezdeményezése, a 

határvízi együttműködések kivételével; ezen belül 
– kapcsolattartás a KvVM és a VKKI nemzetközi referenseivel, igény szerinti 

bekapcsolódás azok tevékenységébe, 
– nemzetközi együttműködési megállapodásokból fakadó feladatok folyamatos 

figyelemmel kísérése, végrehajtásának szervezése; 
o Igazgatóság angol nyelvű levelezésének lebonyolítása igény szerinti mértékben; 

prospektusok, szakmai dokumentumok fordítása angol nyelvre, illetve nyelvről; 
o igény szerint digitális térképi ábrázolás ArcView programmal, illetve AutoCAD-es 

rajzolás. 
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c) Oktatási és PR előadó 
      Feladata: 

o PR tevékenység; 
o oktatási tevékenység 

 
d) Igazgatói Titkárság 

      Feladata: 
o titkársági feladatok ellátása; 
o TÜK ügyintézés 
o vagyonnyilatkozati eljárásban közreműködés 

 
 
(2) A műszaki igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó egységek:  
 

a) Vízkárelhárítási Osztály  
      Feladata:  

o az árvízmentesítés és árvízvédekezés, jégvédekezés, továbbá folyó- és 
tószabályozás ellátása,  

o folyógazdálkodás területén fejlesztési, üzemelési, karbantartási, védekezési és 
szakigazgatási feladatok végrehajtásának szakágazati irányítása, összehangolása, 
és ellenőrzése,  

o védelmi szervezet létrehozása és működtetése, 
o a vízrendezési és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatok ellátása, belvízvédelem 

fejlesztési feladatainak ellátása, belvízvédekezési feladatok irányítása,  
o illetékességi körében a Felügyelőség megkeresése szakértői feladatok végzése, 
o kezelői hozzájárulások elkészítése, kiadása, 
o szakágazati nyilvántartások készítése, jelentési kötelezettségből adódó munkák 

végzése, 
o helyi vízkárelhárítási feladatok koordinálása, 
o vízminőségi kárelhárítási feladatok végzése, 
o beruházási, pályázati munkák bonyolítása, kivitelezés ellenőrzése 
o különleges műszaki felszereltséget és szakmai felkészültséget igénylő 

vízkárelhárítási és vízminőségi kárelhárítási tevékenység, és az ezzel közvetlenül 
és közvetve összefüggő egyéb feladatok ellátása (MBSz). 

 
     Egységei: 

aa) Vízrendezési Csoport  
ab) Árvízvédelmi és Folyószabályozási Csoport  
ac) Geodéziai Csoport 

 
b) Monitoring és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 

      Feladata:   
o a vízrajzi mérőhálózat működtetése, a távmérő rendszerek üzemeltetése, 
o adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása, hidrológiai elemzések, tanulmányok, 

szakvélemények és előrejelzések készítése, 
o az adatok szolgáltatása az adatforgalmi előírásoknak megfelelően, valamint az 

eseti megkereséseken alapuló adatszolgáltatás, 
o a nemzetközi határvizi adatforgalomba bevont mérőállomások adatainak 

egyeztetése a másik Fél illetékes vízügyi szerveivel, és az egyeztetett adatok 
cseréje, 
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o az európai (VKI) és a hazai vízpolitikából eredő integrált vízgazdálkodás-tervezési 
feladatok végrehajtása, tervezési alegységekre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervek összeállítása, 

o a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési feladatok Igazgatóságon belüli és kívüli 
koordinálása, kapcsolattartás, 

o a vízgazdálkodás, a felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése és 
irányítása, továbbá vízföldtani teendők ellátása.  

o távlati vízbázisok kijelölése, fenntartása, 
o üzemelő vízbázisvédelmi beruházások koordinálása, műszaki ellenőrzése, 
o területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése, időszakos felülvizsgálata, 
o a tervezési statisztikai régiókra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek 

elkészítésében való közreműködés, 
o a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
o az Igazgatóság beruházásainak ökológiai szempontú véleményezése,  
o az Igazgatóság számítástechnikai tevékenységének szervezése, fejlesztése, 

felügyelete és koordinálása, a számítógépes hálózatok üzemeltetése, a szerverek 
folyamatos működésének és az országos hálózatokhoz való kapcsolódás 
biztosítása, 

o az Igazgatóság teljes informatikai tevékenységének szervezése, fejlesztése, 
felügyelete, fenntartása és koordinálása, a számítógépes hálózatok üzemeltetése, a 
szerverek folyamatos működésének és az országos hálózatokhoz való kapcsolódás 
biztosítása, 

o a szakmai, műszaki és gazdasági adatbázisok elérhetőségének biztosítása, új 
adatbázisok implementálása, 

o EU Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos feladatok Igazgatóságon belüli 
koordinálása, kapcsolattartás, 

o az Igazgatóság honlapjának üzemeltetése és frissítése, 
o az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) helyi rendszergazdai, intézményi 

kapcsolattartói és üzemeltetési feladatainak ellátása, 
o az összes, informatikával összefüggő, a központosított közbeszerzés alá tartozó és 

azon kívüli beszerzések lebonyolítása, 
o hírközlési szakfeladatok ellátása, 
o az Igazgatóság távközlési berendezéseinek, telefonközpontjainak fejlesztése, 

fenntartása, üzemeltetése, 
o részvétel az országos programokban. 

 
 Az Igazgatóság a vízrajzi adatgyűjtés, feldolgozás, tárolás és szolgáltatás 

tevékenységeinek elvégzésében ISO Minőségirányítási Rendszert alkalmaz. 
 
      Egységei: 

ba) Vízrajzi Hálózati Csoport  
bb) Adatfeldolgozó és Elemző Csoport  
bc) Informatikai Csoport 
bd) Vízkészletgazdálkodási- és Vízföldtani Csoport 

  
c) Vízminőség-védelmi és Fejlesztési Osztály 

      Feladata: 
o a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerrel, valamint a Balatonnal kapcsolatban a 

szakágazati és koordinációs feladatok ellátása, továbbá a védőrendszer beruházási 
munkáinak szakágazati irányítása és ellenőrzése; 
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o az Igazgatóság közbeszerzési eljárás körébe tartozó tevékenységeinek bonyolítása; 
o a szakágazatok és a szakaszmérnökségek által megadott beruházási és fenntartási 

tervek alapján az Igazgatóság éves közbeszerzési tervének elkészítése; 
o Kis-Balaton monitorozás koordinálása, elemzése és értékelése;  
o a vízminőségvédelmi nádgazdálkodással kapcsolatban javaslattétel. 
o közüzemi, ipari és mezőgazdasági vízellátási, csatornázási és szennyvízelvezetési 

tevékenység szakági irányítása, koordinálása, az ehhez kapcsolódó szakhatósági és 
szakágazati felügyeleti teendők ellátása; 

o a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) tekintetében az 
adatgazdai szerepkör betöltése; 

o a víziközművek és az ipari vízgazdálkodás statisztikai adatainak begyűjtése, 
ellenőrzése és feldolgozása; 

o a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 
nemzeti és regionális programok elkészítésében, továbbá az Európai Uniós KEOP 
források víziközmű felhasználásának elősegítésében (értékelés, konzultáció, stb.) 
közreműködés; 

o közreműködés az ivóvízminőség-javító regionális programok előkészítésében, 
továbbá az Európai Uniós KEOP források víziközmű felhasználásának 
elősegítésében (értékelés, konzultáció, stb.) közreműködés; 

o a társulatokkal és önkormányzatokkal összefüggő feladatok ellátása; 
o igény esetén a víziközmű társulatok szervezésében közreműködés, és az 

önkormányzati önállóság sérelme nélkül a szakmai felügyeletük ellátása; 
o vízminőségi kárelhárítás irányítási munkáiban való aktív közreműködés; 
o a vízkészletek minőségi állapotának értékelésében való részvétel; 
o a Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos jogszabály által 

meghatározott feladatok ellátása; 
o a Területi Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatainak ellátása. 

 
 Egységei: 

ca) Vízminőség-védelmi Csoport 
cb) Fejlesztési Csoport 

    
d) Szakaszmérnökségek  

      Feladatuk: 
o az Igazgatóság területi egységeiként a kezelésébe tartozó jelentősebb közcélú 

vízilétesítmények karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
elvégzése;  

o szakigazgatási teendők ellátása. 
      Egységeik: 

ea) Szombathelyi Szakaszmérnökség  
o Sárvári Kerületi Felügyelőség  
o Szombathelyi Kerületi Felügyelőség 

 
eb) Zalaegerszegi Szakaszmérnökség 

o Zalaegerszegi Kerületi Felügyelőség 
o Letenyei Kerületi Felügyelőség 
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e) Kis-Balaton Üzemmérnökség Keszthely 
            Feladata: 

o az általános szakaszmérnökségi feladatok mellett a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer és belvízrendszereinek üzemeltetése, továbbá az üzemvitelt szolgáló, 
vízminőségvédelmi jellegű laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. A KÜM 
illetékességi területén felmerülő karbantartási jellegű fenntartási munkák 
elvégzése, az ehhez szükséges gépi eszközök és létesítmények fenntartása és 
üzemeltetése. 

o közreműködés a KBVR beruházási munkáiban, szabad kapacitás terhére 
vállalkozási tevékenység. 

      
     Egységei:  

fa) Keszthelyi Kerületi Felügyelőség 
fb) Laboratórium 
fc) Fenntartási Üzem, Fenékpuszta  

 
 
(3) A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek:  
 

a) Jogi és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport 
      Feladata: 

o az Igazgatóság működésével kapcsolatos általános jogi, igazgatási feladatok 
ellátása,  

o az Igazgatóság által kötött szerződések elkészítése, tervezetek véleményezése,  
o kisajátítási eljárások lebonyolítása, 
o ingatlanvásárlási, értékesítési és telekalakítási eljárások lebonyolítása, 
o állami vagyon kezeléséhez kapcsolódó adatok összegyűjtése, szolgáltatása, 
o esélyegyenlőségi és adatvédelmi feladatok ellátása, 
o munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos feladatok ellátása, 
o perképviselet. 

 
      Részlegei:  

aa) Jogi csoport 
ab) Vagyongazdálkodás 
 

b) Gazdasági Osztály  
      Feladata:  

o Az Igazgatóság pénzügyi, számviteli, valamint eszköznyilvántartási, bér- és 
társadalombiztosítási, gazdálkodási tevékenységének koordinálása, irányítása és az 
ezzel kapcsolatos operatív teendők ellátása, 

o az Igazgatóság egyéb beruházási munkáinak pénzügyi bonyolítása, 
o állami vagyon nyilvántartása, 
o titkársági feladatok ellátása (iktatás, üzemeltetés, vagyonvédelmi feladatok 

szervezése, energetikai feladatok ellátása) 
 
     Egységei: 

ba) Pénzügyi Csoport 
bb) Elemző és Számviteli Csoport 
bc) Bér- és Munkaügyi Csoport 
bd) Ellátási és Ügyviteli Csoport  
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Részlegei: 
o Gondnoksági Részleg 
o Ügykezelői Iroda 

 
(4) Védekezési időszakban az Igazgatóság szervezeti egységeinek feladata és hatásköre a 

Védelmi Szervezeti Beosztás szerint alakul. 
 
(5) Az Igazgatóság szervezeti felépítését a 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
 
 

II. FEJEZET  
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

A./ AZ IGAZGATÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
 

Az igazgató jogállása és általános hatásköre 
 

9.§  
 
(1)    Az Igazgatóságot - egyszemélyi felelős vezetőként - a miniszter által kinevezett igazgató 

vezeti. Az igazgató magasabb vezető állású dolgozó. 
 Ezen jogállásából adódóan egy személyben gyakorolja mindazokat a jog- és 

hatásköröket, amelyeket jogszabályok a vízügyi Igazgatóság részére megállapítanak. 
 
(2)   Az igazgató jogkörét helyetteseire vagy szervezeti egységvezetőkre átruházhatja. Az 

átruházott jogkör gyakorlásának módjára utasítást adhat, és az ügyet döntés végett az 
eljárás bármely szakaszában magához vonhatja.  

 
(3)   A döntési jogkör egyes ügycsoportokra vonatkozóan az SzMSz vagy igazgatói 

utasításban, egyedi ügyekben pedig arra vonatkozó írásos rendelkezéssel ruházható át.  
(4)   Az igazgató  

a) az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályok rendelkezéseinek, 
a KvVM irányításának megfelelően jár el;  

b) a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével az Igazgatóság valamennyi dolgozója 
tekintetében - a 11.§ (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - gyakorolja a 
munkáltatói jogokat;  

c) ellátja az árvíz- és belvízvédekezés, illetve a vízminőségi kárelhárítás vezetői 
funkciót és gondoskodik a védelmi szervezet hatékony működéséről; 

d) biztosítja a VKI által kijelölt feladatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 
tervezés végrehajtását. 

 
(5)   Képviseli az Igazgatóságot a felettes szervekkel, más állami és társadalmi szervekkel, 

jogi személyekkel, az állampolgárokkal szemben, valamint az Igazgatóság dolgozói, 
illetve a dolgozók érdekképviseleti szervei irányában. 

   Képviseleti jogát az igazgató személyesen gyakorolja: 
a) a felügyeletet gyakorló minisztérium vezetőivel, 
b) az országos vagy megyei hatáskörű szervek vezetőivel,  
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c) a külföldi társszervek vezetőivel, 
d) a Területi Vízgazdálkodási Tanács vezetőivel, 
e) a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok vezetőivel, 
f) a központi és területi érdekképviseleti szervekkel  

folytatandó tárgyalásaik során.  
 
 Képviseleti jogát az igazgató az ügy jellegére és egyéb körülményeire tekintettel 

esetenként – írásban – átengedheti. 
 
 

Az igazgató gazdálkodási jog- és hatásköre 
 

10. § 
 
(1)   Az igazgató - helyetteseivel szorosan együttműködve - biztosítja az Igazgatóság 

hatáskörébe tartozó és az SzMSz-ben körülírt feladatok tervszerű, műszaki, 
gazdaságossági követelményeknek és a központi előírásoknak megfelelő ellátását.  

 
  A gazdálkodási jog- és hatáskörének gyakorlása keretében:  

a) a rendelkezésre álló eszközök gazdaságos és eredményes használatával 
biztosítja az Igazgatóság terveiben meghatározott feladatok végrehajtását; 

b) a műszaki színvonal emelésével, a dolgozók szakmai képzésének 
elősegítésével javítja a munka szakszerűségét és hatékonyságát; 

c) a munkavédelem és a munkaegészségügy korszerű eredményeinek 
alkalmazásával fokozza a munka biztonságát, valamint a dolgozók 
egészségének védelmét; 

d) az Igazgatóság szervezetének célszerű kialakításával, a munka személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosításával, anyagi és erkölcsi ösztönzéssel valamint a 
felelősség érvényesítésével megszervezi a fegyelmezett munkát; 

e) gondoskodik az Igazgatósági vagyon védelméről és gyarapításáról; 
f) gondoskodik az Igazgatóság törvényes kötelezettségeinek teljesítéséről, és az 

Igazgatóság által kötött szerződések érvényesítéséről; 
g) biztosítja az Igazgatóság szervezeti egységeinek munkájában a törvényességet; 
h) biztosítja a beruházási, működési, üzemeltetési, fenntartási keretek ésszerű, 

gazdaságos és hatékony felhasználását.  
 
(2)   Dönt a költségvetésből, a Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzatból az Igazgatóság 

részére biztosított keretek felosztásáról és azok felhasználásáról. Az elszámolások 
rendjéért a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen felel.  

 
(3)   A bankszámlák felett rendelkező személyek nevét és aláírását az illetékes 

pénzintézetekhez bejelenti figyelemmel arra, hogy a pénzgazdálkodás biztonsága 
érdekében az Igazgatóság bankszámlái felett csak az arra jogosult személyek 
rendelkezhetnek. A pénzgazdálkodási és számviteli rendért és a rá vonatkozó előírások 
megtartásáért a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen felel. 

 
(4) A jelentősebb feladatok, intézkedések végrehajtása, kötelezettségek vállalása előtt, 

továbbá a dolgozók fontosabb munkakörökbe történő beosztása, munkájuk értékelése 
tekintetében kikéri helyettesei véleményét. 
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(5)   Biztosítja a dolgozók érdekeinek védelmét. A vízügyi szolgálati jogviszonyt és a 
dolgozók életkörülményeit érintő kérdésekben intézkedési jogát az érdekképviseleti 
szervek meghallgatásával gyakorolja. 

 
(6)   Gondoskodik a munkavédelmi feladatok meghatározásáról. A műszaki 

igazgatóhelyettes útján irányítja azok végrehajtását és a munkavédelmi ellenőrzést.   
 
(7)   Intézkedik a tűzvédelmi szervezet kialakítására és biztosítja a tűzvédelem személyi és 

tárgyi feltételeit, ellátja a polgári védelmi parancsnoki teendőket.  
 
(8)   Gondoskodik az Igazgatóság SzMSz-ének, Ügyrendi Szabályzatának megalkotásáról, 

ezek szükség szerinti módosításáról és fejlesztéséről.  
 
(9)   Írásbeli észrevételt tehet a felügyeleti szervek által kiadott operatív rendelkezésekkel 

szemben, ha azok jogszabályt, nemzetgazdasági érdeket, vagy egyéb Igazgatósági 
érdeket sértenek.  

 
(10)   A KvVM rendelkezéseinek megfelelően részt vesz az Igazgatóságot érintő nemzetközi 

tárgyalásokon. 
 
 

Az igazgató munkáltatói és fenntartott jogköre  
 

11. § 
 
(1)  Személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság dolgozói felett az 

alábbiakban szabályozott eltérésekkel. 
 
(2)   Munkáltatói jogköre egy részét vezető állású munkatársaira átruházza: 
 

a) az illetékes szervezeti egység vezetője (osztályvezető, szakaszmérnök, önálló 
csoportvezető) jogosult:  
aa) az A, B, továbbá őri állománycsoport esetében a  
 C fizetési osztályba tartozó dolgozók kinevezésére (a megállapított 
 létszámkereteken belül), valamint ezen fizetési osztályba sorolt dolgozók 
 közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
 megszüntetésére, továbbá megbízásos jogviszony létesítésére, annak 
 megszüntetésére; 
ab) a vezetése alatt álló szervezeti egység részére lebontott bér- és 
 jutalomkeret igazgató által meghatározott szempontok szerinti 
 elosztására; 
ac) havi három napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint a 
 közalkalmazotti jogviszony alapján járó szabadság engedélyezésére. 

b) az igazgatóhelyettesek az irányításuk alá tartozó területen jogosultak:  
az aa) pontba nem tartozó C, és annak magasabb fizetési osztályba sorolható 
dolgozók kinevezésére, ügyintézők közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére. 

  
 
(3) Kikéri helyettesei véleményét: 
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a) a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek dolgozóival kapcsolatban hozott 
fontosabb munkáltatói döntések (vezető állásúak kinevezése, vezetői 
megbízások, címek és kitüntetések adományozása, anyagi érdekeltséget érintő 
kérdések és közalkalmazotti jogviszony megszüntetése) meghozatala előtt,  

b) az Igazgatóság szervezetét, a szervezeti egységek feladatkörét érintő 
kérdésekben. 

 
(4) Kizárólagos igazgatói döntési jogkörbe tartozik: 

a) az Igazgatóság éves tervének és mérlegének jóváhagyása,  
b) a reprezentációs keret felhasználása. 

  
 
 

B./ VEZETŐ ÁLLÁSÚ DOLGOZÓK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  
 
 

Az igazgatóhelyettesek általános hatásköre és munkáltatói jogköre  
 

12.§  
 
(1)   Az igazgató általános irányítása és ellenőrzése mellett decentralizált hatáskörben vezetik 

az irányításuk alatt álló szervezeti egységeket, illetve azok tevékenységét.  
 
(2)   Megszervezik, összehangolják, irányítják és ellenőrzik az irányításuk alatt álló 

szervezeti egységek munkáját, az igazgató által megadott irányelvek 
figyelembevételével önállóan döntenek. 

 
(3)   Jelentős döntéseik előtt az igazgatót tájékoztatni kötelesek.  
 
(4)   Az Igazgatóság működésével kapcsolatosan az igazgató részére javaslatot tehetnek az 

irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek (helyetteseinek), 
csoportvezetőinek megbízására, felmentésére, a szervezeti egység dolgozóinak 
kitüntetésére és jutalmazására. 

 
(5)   Együttesen felelnek az Igazgatóság műszaki fejlesztési tevékenységéért, az elért 

eredmények hasznosításáért. Ennek koordinálása a műszaki igazgatóhelyettes 
hatáskörébe tartozik.  

 
(6)   Javaslatokat tesznek szabályzatok és utasítások kiadására és módosítására.  
 
(7)   Jóváhagyják az irányításuk alá tartozó egységek intézkedési terveit, eldöntik a közöttük 

keletkezett szakmai vitákat.  
 
(8)   A feladataik ellátásához szükséges körben kapcsolatot tartanak egymással, 

gondoskodnak az alárendelt egységek szakmai továbbképzéséről.  
(9)   Eljárnak mindazokban az ügyekben, melyek ellátásával az irányadó jogszabályok és az 

SzMSz alapján - esetenként vagy állandó jelleggel - az igazgató őket megbízza.  
 
(10)   Előkészítik és koordinálják az Igazgatóság szervezeti egységeinek éves tervét. 

A műszaki igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre 
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13. §  

 
(1)   Az Igazgatóság szakágazati működésének felelős irányítója. Biztosítja e feladatok 

ellátásának átfogó megszervezését, szakszerű végrehajtását. Az ISO MIR rendszer 
vízrajzi alkalmazásában ellátja a minőségirányítási vezető feladatait. Gondoskodik a 
védelmi szervezet megfelelő felkészültségéről és annak működéséről.  

 
    Ennek megfelelően:  

a) gondoskodik az Igazgatóság működési területén rendelkezésre álló 
vízkészletek feltárásáról, hasznosításáról, s mindezek alapján a területi 
vízkészlet-gazdálkodás megvalósításáról, továbbá a működéséhez szükséges 
vízrajzi tevékenység feltételeinek biztosításáról; 

b) gondoskodik a VKI által kijelölt feladatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás 
tervezés végrehajtásáról; 

c) irányítja a vízkészlet-gazdálkodást; 
d) gondoskodik az Igazgatóság vízgazdálkodási feladatainak megoldásáról, 

segítséget nyújt a társulati, üzemi és önkormányzati vízgazdálkodási feladatok 
ellátásához; 

e) felelős az Igazgatóság szakágazati teveinek kidolgozásáért, a megállapított 
keretszámok lebontásáért;  

f) ellátja a védelemvezető-helyettesi teendőket;  
g) az igazgató megbízása alapján irányítja a munkavédelmi tevékenységet.  

  
 

A gazdasági igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre 
 

14.§  
 
(1)   Az Igazgatóság működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi, jogi és igazgatási 

feladatok tekintetében az igazgató helyettese. Feladatait a rá vonatkozó hatályos 
jogszabályok alapján látja el. 

 
(2)   Az irányítása alatt álló szervezeti egységek munkájának összefogásával, irányító, 

elemző és ellenőrző tevékenységével elősegíti az Igazgatóság gazdaságos működését, 
eszközeinek hatékony felhasználását. Intézkedéseit az igazgató egyetértésével teszi 
meg.  

 
(3) Ennek keretében:  

a) az Igazgatóság egész területén szervezi, irányítja, és ellenőrzi a pénz- és 
költséggazdálkodást, gondoskodik az éves terv és költségvetés elkészítéséről 
és végrehajtásáról; 

b) gondoskodik a pénzügyi gazdálkodás feltételeinek megteremtéséről; 
c) irányítja a számvitelt, ideértve a számviteli adatokon nyugvó statisztikai 

adatszolgáltatást, szervezi a pénzügyi- gazdasági ügyvitelt, ennek keretében 
gondoskodik a helyes bizonylati rend kialakításáról és ennek alkalmazásáról; 

d) irányítja a tervezési, statisztikai, üzemgazdasági, valamint az ügyvitel-
szervezési feladatok ellátását; 
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e) részt vesz az Igazgatóság hosszú-, közép- és rövidtávú terveinek, 
programjainak kialakításában, ezek során érvényesíti a gazdaságosság 
követelményeit;  

f) felelős a pénzügyi fegyelem betartásáért; 
g) gondoskodik az Igazgatóság gazdálkodását és számvitelét érintő beszámolási 

kötelezettségek teljesítéséről, elemzi az Igazgatóság egész gazdálkodási 
tevékenységét; 

h) az Igazgatóság területén megszervezi az időközi rovancsolást és az előirt 
leltározást, valamint a selejtezést; 

i) koordinálja a jogi és igazgatási tevékenységet; 
j) figyelemmel kíséri az Igazgatóság szerződéseinek megkötését és teljesítését. 

 
(4)   Észrevételezi és jóváhagyja azon pénzügyi kihatással járó terveket, (kimutatásokat és 

elszámolásokat), amelyek elkészítésének jogát nem vonta saját hatáskörébe.  
    Elfogadásuk tekintetében az igazgató dönt. 
 
(5)   Igazgatói utasítás alapján ellenjegyzése szükséges valamennyi Igazgatóságot érintő 

kötelezettségvállalás esetén. 
 
(6)   Az Igazgatóság bankszámlája feletti rendelkezések során minden esetben az egyik 

aláíró. Akadályoztatása esetére kijelöli az aláírásra jogosult személyt.  
(7)   Felelős az Igazgatóság adózási tevékenységéért.  
 
(8)   Felel a jóváhagyott hitelkeretek gazdaságos és takarékos felhasználásáért, a pénzügyi 

kötelezettségek pontos teljesítéséért, az Igazgatóság követeléseinek bevételeinek 
érvényesítéséért, a pénz- és hitelgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint 
felsőbb rendelkezések betartásáért. 

 
 

Az osztályvezető és a szakaszmérnök (üzemmérnökség vezető) feladatai és hatásköre  
 

15. § 
 
(1)   Az igazgatótól, vagy az irányítást ellátó igazgatóhelyettestől kapott utasítások és 

irányelvek figyelembevételével, önállóan szervezi és irányítja a vezetése alatt álló 
szervezeti egység munkáját, és egyszemélyben felelős a feladatok törvényességi 
követelményeknek megfelelő, eredményes ellátásáért.  

 
   Fenti jogállásából adódóan:  

a) közreműködik az Igazgatóság hatáskörébe utalt feladatok ellátásában; 
b) önállóan intézkedik és dönt a szervezeti egység feladatkörébe tartozó utalt 

ügyekben, ezek vonatkozásában kiadmányozási jogkörrel rendelkezik; 
c) előzetesen tájékoztatni köteles jelentősebb döntéseiről az igazgatót, illetve az 

igazgatóhelyettest; 
d) megállapítja a szervezeti egység közalkalmazottainak munkakörét; 
e) közvetlenül, vagy kinevezett helyettesén keresztül irányítja a szervezeti 

egységhez tartozó csoportok (kerületi felügyelőségek) tevékenységét; 
f) kiosztja a csoportok, illetve az ügyintézők között az elintézendő ügyeket; 
g) jóváhagyja és kiadmányozza az ügyintézők által készített és a csoportvezető 

által ellenőrzött intézkedési tervezeteket. 
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h) Amennyiben a kiadmányozás joga az igazgató, vagy más vezető állású dolgozó 
hatáskörébe tartozik, jóváhagyja a döntésre előkészített ügyiratot; 

i) tájékoztató- és munkaértekezletet tart a szervezeti egység dolgozói részére.  
 
(2)   Az igazgató által meghatározott körben - az SzMSz 11.§ (2) bekezdése alapján – 

munkáltatói jogokat gyakorol.  
 
(3)   A (2) bekezdésben szabályozott jogkörön felül javaslatot tesz a vezetése alatt álló 

szervezeti egységhez dolgozók alkalmazására, a kinevezett dolgozók felmentésére, 
áthelyezésére, jutalmazására és kitüntetésére, illetőleg fegyelmi eljárás megindítására.  

 
(4)   A szervezeti egység irányításával és vezetésével összefüggő feladatait írásban 

átruházhatja a kinevezett helyettesére.  
 
(5)   Elkészíti a szervezeti egység éves tervjavaslatait és betartatja az Igazgatóság vezetése 

által elfogadott tervet.  
 
(6)   Helyettesítését az általa kijelölt csoportvezető látja el, amennyiben az osztályvezetőnek 

nincs szervezetszerű helyettese kijelölve.  
 
 

A szakaszmérnök (üzemmérnökség vezető) jogállása és sajátos feladatai 
 

16. §  
 
(1)   A szakaszmérnökség működési területén lévő állami vízgazdálkodási létesítmények 

felelős kezelője.  
 
(2)   A szakaszmérnökség működési területén feladatai ellátása során:  

a) végrehajtja a vízgazdálkodás körébe tartozó, valamint az egyéb operatív 
vízügyi műszaki feladatokat; 

b) részt vesz a védekezés, a helyi vízkárelhárítás irányításában, ezzel 
kapcsolatban végrehajtja a védekezési szabályzatban meghatározott és 
esetlegesen felmerülő feladatokat; 

c) gondoskodik a vízilétesítmények, területek és épületek kezeléséről, 
fenntartásáról, rendelkezik és elszámol az e célra biztosított anyagokkal és 
eszközökkel; 

d) ellátja a hatáskörébe utalt feladatok végzése során az Igazgatóság képviseletét, 
kapcsolatot tart a helyi önkormányzati szervekkel, valamint vízgazdálkodási 
tevékenységet folytató szervezetekkel; 

e) gondoskodik a rendelkezésére bocsátott épületek és építmények 
üzemeltetéséről, gépek, járművek rendeltetésszerű használatáról, gazdaságos 
működtetéséről és teljesítményeik igazolásáról. 

 
(3)     A szakaszmérnökségek vezetőjének az osztályok vezetői szakmai jellegű utasításokat 

csak az igazgató, vagy helyettesein keresztül adhatnak.  
 
(4)   A szakaszmérnökségek dolgozói, illetve a kerületi felügyelők részére utasítást, 

rendelkezést kiadni csak a szakaszmérnök útján szabad, sürgős esetben közvetlenül is, 
de erről őt haladéktalanul tájékoztatni kell.  
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C./ A NEM VEZETŐ ÁLLÁSÚ DOLGOZÓK FELADATKÖRE 
 
 

Az osztályvezető (szakaszmérnök, üzemmérnökség-vezető) helyettese  
 

17. §  
 
(1)  Az osztályvezető helyettes akadályoztatás, vagy tartós távollét esetén - teljes jogkörben 

- helyettesíti a szervezeti egység vezetőjét. Az e jogkörben hozott intézkedéseiről és 
döntéseiről - az akadályoztatásának megszűnését követően - az egységvezetőt 
tájékoztatni köteles.  

 
(2)  Helyettesítésből adódó feladatai mellett - az egységvezető döntése alapján - felügyeletet 

gyakorol az egyes csoportok tevékenysége felett, illetve közvetlenül vezeti az 
alárendeltségében működő kisebb szervezeti egységet.  

 
(3) Az osztályvezető helyettes - szervezeti egységvezető által meghatározott körben - 

kiadmányozási jogkörrel ruházható fel. 
 
 

Ügyintézők 
 

18. §  
 

(1) Csoportvezető:  
a) az osztályvezetőtől kapott utasítások alapján irányítja és ellenőrzi a csoporthoz 

tartozó dolgozók munkáját és egyben ügyintézői munkát is végez; 
b) biztosítja a csoport szakszerű, a határidők megtartásával történő és az osztály 

többi csoportjával összehangolt működését; 
c) jóváhagyja a csoporthoz tartozó ügyintézők által készített intézkedési 

tervezeteket; 
d) osztályvezető által átruházott hatáskörben, valamint közbenső intézkedések 

során gyakorolja a kiadmányozás jogát az Ügyiratkezelési Szabályzat 
rendelkezései szerint.  

 
(2) Az önálló csoportvezetőt az osztály vezetőjével azonos jog- és hatáskör illeti meg.  
 
(3) Ügyintéző: 
 Önállóan elkészíti a részére kiadott ügyekben az intézkedési tervezetet a hatályos 

jogszabályok és a felettesei utasításai szerint. 
 
(4) Ügyvitelt ellátók, kisegítők:  
 Munkaköri leírásuk és a szervezeti egységvezetők egyedi utasításainak megfelelően 

végzik munkájukat.  
 
(5) Őrszemélyzet: 
 Ellátják az Igazgatóság vízgazdálkodási közfeladatainak ellátásához szükséges 

ellenőrzést, az Igazgatóság kezelésébe tartozó vízfolyások és vízilétesítmények őrzési, 
gondozási feladatait. Felhívja a figyelmet az őrjárása területén az esetleges környezetet 
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károsító jelenségekre (tevékenységekre). Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban és a 
vizeket szennyező források felderítésében. 

 
 
 

D./ KÜLÖN SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 
 
 

Igazgatói tanácskozások 
 

19. § 
 
(1)   Az igazgatói értekezlet: 

a) Az Igazgatóság feladatkörébe tartozó fontosabb kérdések, feladatok és 
intézkedések megtárgyalására, egységes álláspont kialakítására, a gazdasági 
vezetés munkájának összehangolására, folyamatosságának biztosítására, 
információ-cserére hivatott. 

b) Az értekezleten az igazgató tájékoztatást ad, illetőleg - a résztvevők 
meghallgatása útján - tájékozódik a nagyobb jelentőséggel bíró időszerű 
feladatokról. 

c) Az értekezlet résztvevői: 
o az igazgató, 
o az igazgatóhelyettesek, 
o az osztályvezetők (szakaszmérnökség vezetője, önálló csoport vezetője), 
o az érdekképviseleti szervek vezetői, valamint 
o az őket érintő napirendi pontok tárgyalásán tanácskozási joggal részt 

vesznek az Igazgatóság azon dolgozói, akiknek megjelenését az igazgató 
szükségesnek tartja. 

d) Az értekezletet - időpontjának és napirendjének meghatározásával - az 
igazgató hívja össze. 

e) Az értekezletről 3 munkanapon belül - folyamatos sorszámmal ellátott, évente 
rendszerezett – jegyzőkönyv, illetve emlékeztető készül.  

 
 

Munkaértekezletek 
 

20. § 
 
(1)   Az Igazgatóság szervezeti egységeinél félévenként munkaértekezletet kell tartani, 

melynek összehívása az egységvezetők feladata. 
 
(2)   A munkaértekezleten elhangzottakról feljegyzést kell készíteni, amelyet 10 napon belül 

meg kell küldeni az igazgatónak, illetőleg az irányítást ellátó igazgatóhelyettesnek. 
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A helyettesítés általános szabályai 
 

21. § 
 

(1) Az igazgatót távollétében a műszaki igazgatóhelyettes, egyidejű távollétük esetén a 
gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a 
döntést az igazgató saját részére fenntartotta. 

 
(2) Az igazgatóhelyettesek távollétük esetén a hozzájuk tartozó egységek vezetői közül 

általános helyettest jelölhetnek ki, a szakirányú helyettesítés ilyen esetben is az illetékes 
egységvezető feladata. 

 
(3) Amennyiben az osztályvezetőnek nincs szervezetszerű helyettese, a helyettesítést az 

általa kijelölt csoportvezető látja el. 
 
(4) A helyettesítési jogkörben hozott intézkedésekről a helyettesített személyt 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
 

Szignálás 
 

22. § 
 
(1) Az ügyiratok szignálását a titkárságon végzett csoportosításnak megfelelően az igazgató 

és helyettesei végzik. 
 
(2)   Az igazgató távollétében a szignálásra a helyettesítés általános szabályai 

alkalmazandók. 
 
(3) Az igazgatóhelyettesek távollétében az általuk kijelölt osztályvezető végzi a szignálást. 
 
 

Munkakörök átadás-átvétele 
 

23. § 
 
(1)   Az új dolgozó munkakörét a szervezeti egység vezetője határozza meg és a közvetlen 

vezető adja át részére. 
 
(2)   A munkaköri leírás átadásával egyidejűleg át kell adni az Igazgatóság SzMSz-ét, az 

Ügyiratkezelési Szabályzatát, valamint a munkaköre ellátásához szükséges egyéb 
szabályzatokat. 

 
(3)   A munkaviszony megszűnése vagy más munkakörbe helyezés esetén a távozó dolgozó 

munkakörét az új dolgozó, vagy a szervezeti egység vezetője veszi át. 
 
(4)   A munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebben fel kell sorolni 

iktatószám szerint a folyamatban lévő ügyiratokat és minden - az átadott munkakörrel 
kapcsolatos - lényeges körülményt. 
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(5)   Az igazgató munkakörének átadás-átvételét a felügyeleti szerv rendelkezéseinek 
megfelelően kell elvégezni. 

 
 

Főbb kapcsolatok, a közvélemény tájékoztatása 
 

24. § 
 
(1)  Az Igazgatóság tekintetében a KvVM gyakorolja a szakmai irányítást, amely tartalmát 

tekintve a felügyelet és ellenőrzés jogát is magába foglalja. 
 
(2)  Az Igazgatóság a területén tevékenykedő államigazgatási szervekkel mellérendeltségi 

viszonyban áll. 
 
(3)   Vas és Zala megyék, valamint ezek megyei jogú városi önkormányzatai részére - a 

Szabályzat 5. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az Igazgatóság állítja össze 
a vízgazdálkodás állapotára és fejlesztésére vonatkozó információkat, továbbá 
gondoskodik ezen információk társigazgatóságok közötti kölcsönös cseréjéről. 

 
(4)   A közvéleménynek az Igazgatóság feladatairól, helyzetéről a tömegtájékoztatási 

eszközök (újságok, rádió, televízió) útján való tájékoztatás az igazgató hatáskörébe 
tartozik.  

 
(5)   Szakmai ügyekben az illetékes vezető, vagy ügyintéző is adhat tájékoztatást. A 

nyilatkozat helyességéért és színvonaláért a nyilatkozatot adó dolgozó felelős. A 
tényeknek meg nem felelő, vagy a valós tényeket hamisan feltüntető információért a 
tájékoztatást adó a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó felelősséggel tartozik. 

 
 

A fegyelmi eljárás 
 

25. § 
 
(1)   A fegyelmi felelősség megállapítására irányuló eljárást az eljárás alá vont dolgozó 

munkajogi helyzete szerinti hatályos jogszabályok alapján kell lefolytatni. 
 
(2)   A fegyelmi vizsgálatot lefolytató vizsgálóbiztost és a fegyelmi tanács tagjait az igazgató 

jelöli ki. 
 
(3)   A fegyelmi és kártérítési ügyekben hozott határozatokról a Gazdasági Osztály Bér- és 

Munkaügyi Csoportja vezet nyilvántartást. 
 
 

Szabadságok engedélyezése, kiadása 
 

26. § 
 
(1)   A Gazdasági Osztály a Bér- és Munkaügyi Csoporton keresztül minden év február 

végéig közli az egységek dolgozóinak rendes és más címen járó szabadságát, amelynek 
alapján az egységvezetők március 15-ig szabadságolási ütemtervet kötelesek készíteni. 
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(2)   Az igazgatóhelyettesek évi rendes szabadságának igénybevételét az igazgató, 

egységvezetők vonatkozásában az igazgató, vagy az illetékes igazgatóhelyettes, a többi 
dolgozó esetében pedig az egységvezető engedélyezi. 

 
(3)   A rendkívüli és fizetés nélküli szabadságok engedélyezése iránti kérelmet igazgatói, 

illetve igazgatóhelyettesi engedélyezés esetén az egységvezető véleményezi. Havi 
három napot meg nem haladó rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 
az egységvezető önállóan jogosult. 

 
(4)   Az Igazgatóság területén folyó védekezési munkák időtartama alatt a szabadságok 

engedélyezésének jogát az igazgató valamennyi dolgozó esetében magához vonhatja. 
 
(5) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. 
 
(6) A szabadságok kiadását szabadságolási kartonon kell vezetni. A dolgozónak jogszabály 

szerint járó alap- és pótszabadságon kívül egyéb jogcímeken járó szabadságokat 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 
 

Tűzvédelem 
 

27. § 
 
(1)   Az Igazgatóság központi épületében és a szakaszmérnökségeken tűzvédelmi 

megbízottak (illetve tűzvédelmi felügyelők) alkotják a tűzvédelmi szervezetet. 
 
(2)   Az Igazgatóság tűzvédelméért az igazgató felelős. 
 
(3)   A tűzvédelmi szervezet felépítését és működésének részletes szabályait igazgatói 

utasításban kell megállapítani. 
 
 

Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás 
 

28. § 
 
(1)   Az Igazgatóság – a Kollektív Szerződésben és a rá vonatkozó egyéb jogszabályban 

meghatározott módon és feltételek mellett – lakásépítési-, vásárlási- és egyéb 
támogatásban részesítheti dolgozóit. 

 
(2)   Támogatásban az Igazgatóságnál vízügyi szolgálati jogviszonyban álló olyan dolgozó 

részesíthető, akit munkája és szociális helyzete alapján szolgálati felettesei és az 
érdekképviseleti szervek erre javasolnak. A kölcsönről az igazgató jogosult dönteni. 

 
(3)   A támogatásra jogosultság feltételeit, a kérelmek elbírálásának részletes szabályait és a 

kölcsönnel járó kötelezettségeket az Igazgatóság Kollektív Szerződése és annak 
melléklete tartalmazza. 
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Hivatalos kiküldetés 
 

29. § 
 
(1)   Hivatalos kiküldetést csak az erre vonatkozó igazgatói utasításban meghatározott módon 

szabad teljesíteni. 
 
(2)   A kiküldetés elrendelésére és igazolására 
 

a) az igazgatóhelyettesek, a belső ellenőr és a pályázati és nemzetközi referens 
részére az igazgató; 

b) az osztályvezetők, a szakaszmérnökség vezetői részére az illetékes 
igazgatóhelyettes; 

c) az Igazgatóság további dolgozói esetében az osztályvezető, illetve a 
szakaszmérnök jogosult. 

 
 

Szociális ellátás 
 

30. § 
 
(1)   Az Igazgatóság dolgozóinak - munkakörük alapján - járó szociális ellátások és juttatások 

körét, valamint ezekkel kapcsolatos részletes szabályokat a Kollektív Szerződés, 
valamint a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 
(2)   A Gazdasági Osztály jelzésére az igazgató által esetenként kijelölt bizottság jár el 

csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitációja, az Igazgatóságon belüli, vagy más 
munkáltatónál történő foglalkoztatása érdekében. 

 
(3)   Tanulmányi pénzbeli juttatásban (ösztöndíjban) részesíthetők a továbbtanuló dolgozók 

az Oktatási és PR előadó által - éves tanulmányi terv alapján - összeállított 
költségkeretből. 

 
(4)   Kulturális- és szociális tevékenység költségei a jóléti költségek keretében kerülnek 

megtervezésre. Ezen szervezetek (érdekképviseletek) közötti elosztásáról a gazdasági 
vezetés gondoskodik. 

 
 

Munkavédelmi tevékenység 
 

31. § 
 
(1)   A munkavédelmi feladatokat és a munkavédelmi szervezet működését Munkavédelmi 

Szabályzatban kell rögzíteni. 
 
(2)   A munkavédelmi tevékenység felügyeletét - átruházott jogkörben - a műszaki 

igazgatóhelyettes látja el, a közvetlen irányítása alatt álló munkavédelmi vezető útján. 
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E./ KÜLÖN SZABÁLYOZOTT JOGOK ÉS HATÁSKÖRÖK 
 
 

Kiadmányozási jog 
 

32. § 
 
(1)   Az ügyintéző az irodai utasítással ellátott írásbeli érdemi intézkedést az ügykövetési 

rendszeren keresztül megküldi elektronikus jóváhagyásra az aláíró részére, aki azt 
jóváhagyást követően kiadmányozza.  

 
(2)   A kiadmányozási jogra vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni abban az esetben is, 

ha az Igazgatóság egyik szervezeti egysége a másik részére, vagy a felettes vezető 
részére: 

a) érdemi állásfoglalást, vagy intézkedést tartalmazó ügyiratot (feljegyzést, 
véleményt, észrevételt, előterjesztést, vagy annak végleges tervezetét stb.) 
továbbít, vagy 

b) ügyet érdemi elintézés végett illetékességből véglegesen átirányít. 
 
(3)   Az igazgató kiadmányozza azokat az ügyiratokat, amelyek: 

a) az Igazgatóság egészének működésével, vezetésével, ellenőrzésével 
kapcsolatos rendelkezések; 

b) az Igazgatóság terveinek, költségvetésének jóváhagyásával és módosításával 
kapcsolatosak; 

c) az Igazgatóság a felügyeleti szervek, valamint a társhatóságok vezetőihez 
közvetlenül intéz; 

d) bér- és jutalmazási keretek egységekre történő lebontásával; 
e) az Igazgatóság Szervezeti- és Működési, valamint Ügyrendi Szabályzatának 

megállapításával, illetve módosításával; 
f) a felsőbb szerveknél kitüntetésekre irányuló javaslatok megtételével; 
g) a TÜK-iroda anyagainak kiadmányozásával;  
h) a Kollektív Szerződés megkötésével illetve kiadásával és módosításával 

kapcsolatosak. 
 

(4)   Az igazgatóhelyettesek jogkörébe tartozik az alábbi iratok kiadmányozása: 
a) a felügyeleti szervekhez címzett azon iratok, amelyek nem tartoznak igazgatói 

hatáskörbe; 
b) a hozzájuk tartozó szervezeti egységek vezetői részére szóló utasítások 

kiadása; 
c) az átruházott munkáltató jog- és hatáskör gyakorlása során keletkezett 

ügyiratok. 
 
(5)   Az osztályvezetők feladatkörébe tartozó mindazon ügyiratok, amelyek nem tartoznak az 

igazgató, illetve helyettesei hatáskörébe, az osztályvezetők, illetve helyetteseik által 
kiadmányozhatók.  

 
(6)   A szakaszmérnökségek vezetői illetve helyetteseik jogosultak kiadmányozni a feladat- 

és hatáskörükbe tartozó ügyekben keletkezett iratokat. 
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(7)   Indokolt esetekben, egyedi ügyekben – igazgatói felhatalmazás alapján – ügyintéző is 
rendelkezhet kiadmányozási jogosultsággal. 

 
(8)   Az ügyirat kiadmányozására való előkészítéséért, annak az általános szakmai és ágazati 

érdekek szempontjainak megfelelő kidolgozásáért, valamint azok határidőre történő 
elkészítéséért elsősorban az illetékes ügyintéző felelős. 

 
 
 

F./ ÜGYINTÉZÉS FŐBB SZABÁLYAI 
 
 

Tájékoztatási kötelezettség 
 

33. § 
 

(1) A vezető köteles az irányítása alá tartozó munkatársakat rendszeresen tájékoztatni a 
feladataik ellátáshoz szükséges döntésekről és utasításokról, továbbá az egyes konkrét 
ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről, elvekről és döntésekről. 

 
(2) Amennyiben a vezető az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a beosztott 

vezető vagy ügyintéző írásbeli kérelme ellenére sem tesz eleget, a beosztott vezető és az 
ügyintéző az irányítást gyakorló vezető feletteséhez fordulhat. 

 
(3) A munkatársak haladéktalanul kötelesek tájékoztatni vezetőjüket, amennyiben a 

munkájuk során szakmai vagy közéleti szempontból érzékeny ügyben érkezik hozzájuk 
megkeresés, illetve ilyen ügyben kell intézkedést tenniük. 

 
 

Felelősség az ügyintézés színvonaláért és az ügyintézési határidők betartásáért 
 

34.§ 
 

(1) A megbízott vezető vagy ügyintéző köteles az ügy elintézése érdekében a jogszabályok, 
szakmai követelmények, valamint a Kjt-ben és az Igazgatóság belső szabályzataiban 
meghatározott általános előírások betartásával, az érdekelt szervezeti egységekkel, 
vezetőkkel, ügyintézőkkel együttműködve a szükséges intézkedéseket megtenni. 

 
(2) Amennyiben erre jogszabály vagy az arra jogosult vezető az ügy elintézésére határidőt 

állapít meg és a határidő betartására előreláthatólag nincs lehetőség, az ügy 
elintézésével megbízott köteles ezt a tényt az okok megjelölésével együtt felettesével 
írásban közölni és intézkedést kezdeményezni. 

 
(3) Amennyiben a szervezeti egységek vezetői a munkafeltételeket tekintve az ügyintézés 

színvonalát és a határidők betartását akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülményt 
észlelnek, kötelesek erről – a szolgálati út betartásával – haladéktalanul tájékoztatni az 
irányításukat ellátó vezetőt. 
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Utalványozás, kötelezettségvállalás 
 

35. §  
 

(1)   Az Igazgatóság szükségleteinek fedezésére szolgáló pénzeszközök kifizetésére 
vonatkozó rendelkezésre (utalványozásra) továbbá az olyan intézkedés megtételére, 
amely az említett pénzeszközökből későbbi kifizetést tesz szükségessé 
(kötelezettségvállalás), kizárólag az utalványozásra (kötelezettségvállalásra) 
felhatalmazott vezetők jogosultak. 

 
 
(2)   Az említett rendelkezési jog magában foglalja az Igazgatóság költségvetési kereteivel 

való tervszerű éves gazdálkodását, a pénzeszközök előzetes lekötését 
(fedezetbiztosítás), valamint a teljesítés igazolását és a kifizetés elhatározását 
(kiutalását).  

 
(3)   Az utalványozásra, illetve a kötelezettségvállalásra vonatkozó részletes szabályokat 

igazgatói utasítás szabályozza. 
 
 

Ellenőrzési tevékenység 
 

36. §  
(1) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szerv kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

 
(2) A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat 

gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője 
számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. 

 
(3)    Az Igazgatóság ellenőrzési rendszere: 

a) Vezetői Ellenőrzés: 
A Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezeti Ellenőrzés (FEUVE) 
rendszer elemei a következők:  
o Kockázatkezelési szabályzat (a FEUVE rendszerben rejlő kockázatos 

területek kiválasztására kockázatelemzési módszerrel került kiépítésre és 
működtetésre) 

o Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje (FEUVE rendszer 
eredményességének működése érdekében készült) Az SzMSz. 7. számú 
melléklete tartalmazza. 

o Ellenőrzési nyomvonal (a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi 
lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak táblázatban foglalt leírása). 

b) Függetlenített belső ellenőrzés:  
o Az Igazgatóság függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv (25/5/2004. számú Igazgatói Utasítás) szabályozza. 
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Panaszügyek, ügyfélfogadás 
 

37. §  
 
(1)   A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésére a mindenkor hatályos 

jogszabályi rendelkezések, valamint az ezeken alapuló KvVM által kiadott 
iránymutatások az irányadók. 

 
(2)   Az Igazgatósághoz intézett panaszügyeket soron kívül kell elintézni. 
 
 
 

G./ Záró rendelkezések 
 

38.§ 
 

(1) Az SzMSz hatályba lépésének napja az Igazgatóság felügyeletét ellátó miniszter által 
történő jóváhagyás napja. 

 
(2) Jelen SZMSz hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2008. számú igazgatói utasítással kiadott 

Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 
 
(3) Az SzMSz-ben nem szabályozott kérdésekben az Igazgatóság mindenkor hatályos 

(igazgatói, főmérnöki, valamint gazdasági igazgató-helyettesi) utasításaiban foglalt 
rendelkezések az irányadóak. 
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