
Intézmény neve:  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
 Szombathely 
 
 
 

A 2009. évi intézményi költségvetési beszámoló 
szöveges indoklása 

 
 

I. Általános indoklás 
 
1.) Az intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása 

 
 
- 2009. évi feladatok 

 
 Alaptevékenység kiadás-bevételeinek alakulása: 
                 adatok eFt-ban 
 Megnevezés                                               Eredeti               Módosított           Teljesítés 
                                                                                        előirányzat 
   
 KIADÁSOK 
 Szakigazgatás 650.711 1.535.893 1.479.889 
 Mélyépítés fenntartás 57.878 190.000 183.341 
 Magasépítés fenntartás 0 1.200 1.140
 Vízkárelhárítás 191.735 340.000 337.728 
 - üzemelési kiadások 191.735  
 - védekezés  87.005 90.216 
 ______________________________________________________________________ 
  
 Összesen: 900.324 2.067.093 2.002.098
 ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Védekezési kiadások alakulása (eFt-ban): 
 
 - Árvízvédekezés 58.991 
 - Belvízvédekezés 31.225 
 - Vízminőségi kárelhárítás - 
 ____________________________________________ 
  
 Összesen: 90.216 
 ____________________________________________ 
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Vízilétesítmények üzemelésének és fenntartásának kiadásai szakfeladatonként: 
                                adatok eFt-ban 
Megnevezés Üzemelés Fenntartás Összesen 
 
Árvízvédelem 10.031 31.542 41.573 
Folyószabályozás 1.222 3.049 4.271 
Tószabályozás 58.115 27.409 85.524 
Síkvidéki vízrendezés 6.407 9.331 15.738 
Dombvidéki vízrendezés 4.081 50.088 54.169 
Vízminőségvédelem 54.267 - 54.267 
Vízrajz 35.595 1.738 37.333 
Távlati vízgazdálkodás - - - 
 
 
Összesen: 169.718 123.157 292.875 

 _______________________________________________________________________ 
 
 
 
- A vízügyi szakmai feladatok teljesítése: 
 
 
SZAKIGAZGATÁS, ÜZEMELÉS, FENNTARTÁS 
 
Vízrendezés 
Az Igazgatóságunk kezelésében lévő vízfolyások száma 2008 évhez képest nem változott, 
1030 km. Összességében a vízfolyásokon 59 db műtárgyat, 1 db hordalékfogót és 3 db víz-
rendezési célú árvízcsúcs-csökkentő tározót tartunk nyilván. 
Az Igazgatóság az éves fenntartási tervében szereplő feladatokat elvégezte. A megadott keret-
ből irtási, kaszálási munkákat végeztünk, valamint tervezési és geodéziai feladatokat. Az álla-
potuk szerint azonnali beavatkozást igénylő vízkárelhárítási művek fenntartását preventív 
keretből, a nagyobb volumenű beavatkozásokat a beruházási és cél- keretből finanszíroztuk.  
A tervezési munkákat külső vállalkozók, a kaszálási és irtási munkákat továbbra is mederőre-
ink végezték. 
A 2008. évhez képest 2009. évben nem változott a finanszírozható munkák mennyisége. A 
keretek továbbra sem tették lehetővé a kezelésünkben lévő vízfolyások igény szerinti hossz-
ban történő kaszálását. Első sorban a hidak és vízépítési műtárgyak, belterületek környékén, 
valamint a határvízi kötelezettségeinkből adódó helyeken végeztük el a kétszeri kaszálást, 
mely magába foglalja a magyar–szlovén közös érdekű vízfolyásokat, valamint a magyar-
osztrák megállapodás szerinti medreket is. Jelenlegi helyzetben a vízfolyások levezető képes-
sége nem éri el a közérdek mértékét, esetleges vízkároknál kártérítési igény várható. 
Igazgatóságunk részére biztosított preventív vízkárelhárítási keretből iszapolási, cserjeirtási 
munkákat végeztünk, valamint a szivattyútelepek felújítását. 
 
Mezőgazdálkodási vízhasznosítás 
Az Igazgatóság a működési területén 1830 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel ren-
delkező területből 1830 ha (100%) területre 1990 em3 vízmennyiséget, a 776 ha halászati 
hasznosításra berendezett területből 776 ha-ra (100%) 9470 em3 vízmennyiséget szolgáltatott. 
Jelentős halas tavi és öntözési fejlesztések a térségben 2009 évben nem történtek. 
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Vízrajzi monitoring hálózat   
Az egység 2009-ban üzemeltette a vízrajzi mérőhálózatot, amely 605 db állomásból áll 
(2009.12.31-i állapot). Ezek közül 235 db tartozik az országos jelentőségű törzshálózatba, 
míg 370 db a helyi jelentőségű úgynevezett üzemi hálózatba (melyből 99 db a 
vízbázisvédelmi beruházások keretében létesített figyelőkút.) A mérőhelyek közül 69 db 
hidrometeorológiai elemeket (léghőmérséklet, légnedvesség, szél, csapadék, hó, párolgás stb.) 
mér, 152 állomáson mérjük a felszíni vizek vízállását és vízhozamát, a Hévízi-tó forrás vízho-
zamát és vízállását mérjük folyamatosan 3 helyen, 334 db felszín alatti (talaj-, réteg-, karszt-, 
termálvíz) vizeket megfigyelő kútban végzünk mérést, a felszín alatti vízminőségét 47 db 
kútban vizsgáljuk. A mérőhálózat 105 db állomása távmérő, ezek két szorosan együttműködő 
rendszert - az árvízi célút, és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemirányítását támogatót - 
alkotnak. A mérőhelyeken hidrometeorológiai elemeket, vízállást és vízhozamot mérünk.  
Mérőcsoportjaink az előírt menetrend szerint 450 db vízhozammérést végeztek a törzs és 
üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDUKÖVÍZIG-el, a Mura folyón a horvát illetékesek-
kel egyeztetett éves program szerint mérünk. Az EU_VKI Monitoring keretében a kijelölt 
mérőhelyeken 226 db vízhozammérést végeztünk adatsorral nem rendelkező vízfolyásokon és 
forrásokon.  
 
Rendkívüli árvízi méréseket az év során több alkalommal végeztünk a saját működési terüle-
ten. Az év során a különböző vízgyűjtőkön több nagy árhullám levonulását követtük végig. A 
jelentősebb árhullámok és az elvégzett árvízi mérések darabszáma az alábbi Az Igazgatóság 
által üzemeltetett távmérő rendszerek a keszthelyi központú Kis-Balaton, Zala Távmérő 
Rendszer és az árvízi célú távmérőrendszer szombathelyi központtal. A két rendszer ágazati 
bérelt vonali összeköttetéssel kapcsolódik össze. A távmérés adatátviteli módja a Kis-Balaton, 
Zala Távmérő Rendszerben: URH rádiójel, M.Telekom telefonvonal és GPRS modemes adat-
átvitel. Az árvízi célú távmérő hálózat adatátviteli módja: M.Telekom/Invitel vezetékes tele-
fonvonal, T-Mobile gsm-telefon-sms összeköttetés és GPRS modemes adatátvitel. 
A fenntartási  feladatok végrehajtására a 2009. évi tervezett költség: 2.150 millió Ft – teljesít-
ve. 
 
Távlati vízbázis gondozás 
Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99 
db észlelőkút alkotja. 2009. évben a távlati vízbázisok gondozására központilag biztosított 
keret nem állt rendelkezésre. A 2009-ben elvégzett fenntartási munkákat az éves pénzügyi 
keret terhére végeztük el: 
− Távlati vízbázisok éves fenntartási munkái (kaszálás) – helyszínek: Lentikápolna, 

Meggyeskovácsi-Ikervár, Csákánydoroszló, Vát Tótszerdahely 
− Távlati vízbázisok gondozása keretében vízszintészlelés, adatgyűjtés (negyedévente) és 

vízmintavételezés két alkalommal összesen 17 db kúton. 
 
Szakaszmérnökségi feladatok 
 
1. Keszthelyi Üzemmérnökség területén 
Az előzetes üzemtervnek megfelelően az üzemelési, fenntartási feladatokat elvégeztük. A 
zavartalan üzemhez több pénzre lett volna szükség, de ez már a tervezés során tudtuk. A mű-
ködési területünkön belül mindenesetre jelentős üzemzavar, működési probléma nem lépett 
fel. Rendkívül sok gondot okoztak a betörések, lopások és pénzügyi fedezet hiányában ez a 
pénzügyi keretünk terhére kellett helyreállítani.  
Az év első felében rendelkezésre bocsátott keretből a preventív munkákat hiánytalanul elvé-
geztük. 
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Szivattyútelepeinknél keletkezett olajszennyeződés felszámolására, illetve a Marótvölgyi csa-
torna környéki kommunális hulladékok eltávolítására 2008. évben kaptunk pénzt, de a tényle-
ges munkálatok csak 2009. május végén fejeződtek be. 
Kis-Balaton Üzemmérnökség főbb feladatai 
Az Üzemmérnökség döntően a Kis-Balaton, illetve a környező belvízöblözetek, vízfolyások 
üzemeltetési, fenntartási munkáit végzi. 
A legszükségesebb kaszálási munkákon, műtárgy és épületüzemeltetésen túl fedezethiány 
miatt nem dolgoztunk.  
Laboratóriumunk a szükséges üzemtervi munkákon túl vállalt több megrendeléses munkát is, 
amelyet hiánytalanul elvégzett. Aktív részese volt a Rábával kapcsolatos méréseknek, értéke-
léseknek. 
Részt vett a távlati vízbázisok vizsgálataiban, valamint folyók (Rába, Zala) hordalékvizsgála-
tait is elvégezte. 
 
Fenntartási Üzemegységünk gépeivel, embereivel részt vett a működési területünkön túl: 

- vállalkozási, megrendeléses munkákban 
- az Igazgatóság másik két Szakaszmérnökségénél fenntartási jellegű munkákban 
- beruházási munkákban kivitelezett 
- belvízvédekezésnél dolgozott. 

Saját beruházásunk nem volt. 
 
Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek 
Csak saját fenntartási munkáknál vettünk részt gépbérleti egyszerűsített közbeszerzésben. A 
területünkön kiépített (ROP-pályázat) létesítmények bonyolításában mi nem vettünk részt. 
Szakmai, gazdálkodási tevékenység problémái 
Szakmai vonalon nem voltak problémák, mindenki végezte a feladatát, együttműködés a többi 
egységgel megfelelő volt. 
Gazdálkodási tevékenység esetében szintén működött a kapcsolattartás, szakmai megbeszélés. 
Itt finanszírozási gondok jelentkeztek, amelyek az Igazgatóságtól függetlenek (részben). A 
saját kiadások tekintetében (üzemanyag, bérjellegű juttatások) nem volt gond, de a minimális-
ra csökkentett alvállalkozói bedolgozók nem kapták meg időben a pénzüket. Sok esetben saj-
nos mi is késve jutottunk pénzhez a vállalkozásoknál. A láncreakció működött. 
 
Káresemények 

- Az év folyamán 4 esetben kellett elrendelni belvízvédekezést 
- Rendszeressé váltak a lopások a Kis-Balaton körül. Pótlásuk anyagi háttér hiányában 

csak részben történt meg. 
- Minden berendezés (távjelzés) meghibásodás után a pótlás nehézkes, anyagi fedezet 

hiányában. 
- Az Üzemmérnökség munkatársai nagy létszámmal vettek részt a június végi Rába ár-

víz védekezési munkáin. 
 
Sikeresnek mondható az együttműködés a területünket érintő Önkormányzatokkal, Társula-
tokkal és a társzervekkel. Ez jellemző békeidőben, illetve káresemény alkalmából. 
A szomszédos KÖVIZIG-ek kiviteli munkákra rendszeres megrendelőink, jelezve, hogy meg 
vannak elégedve a munkánkkal. 
 
 
 
 

 4



2. Szombathelyi Szakaszmérnökség területén 

Szakigazgatás 
A Szombathelyi Szakaszmérnökség a 2009. évi üzemtervében tervezett szakigazgatási felada-
tait teljesítette. 

Üzemelés 
Az árvízvédelmi töltéseken /Szentgotthárd, Körmend, Sárvár/ elvégeztük a töltéstartozékok 
ápolását. Egyéb üzemelési feladatainkat /Rába folyó, szentgotthárdi duzzasztó, góri tározó, 
mederőr- és gátőrtelepek/ terv szerint végeztük. 
Fenntartás 
A szezon végére befejeztük az I. rendű árvízvédelmi töltések másodszori kaszálását. A Rába 
belterületi szakaszainak kaszálását részben saját erőből /Körmend, Sárvár/ végeztük, részben 
vállalkozóval /Szentgotthárd/ végeztettük. A 2009. évi üzemtervünk csak a rendszeres kaszá-
lási munkákat tartalmazta, amiket teljesítettünk. 

A fenntartási célkeretünket, 6.250.000.- Ft-ot sürgősen elvégzendő feladatokra /góri szivárgó 
iszapolása, Répce árapasztón hordalék eltávolítása, Gyöngyös műcsatornán veszélyes fák ki-
vágása/ használtuk fel. 
Preventív keretünket, 4.973.000.- Ft-ot kármegelőző jellegű munkák elvégzésére /Rába-
vízgyűjtő medertisztítása, Gyöngyös műcsatorna iszapolása/ fordítottuk. 
Megjegyzések: 
-   2010. évre áthúzódó munkánk nem volt. 
-   A jogszabályi változások tevékenységünket és felelősségi körünket nem érintették. 
 
3. Zalaegerszegi Szakaszmérnökség területén 
 
A Zalaegerszegi Szakaszmérnökség kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyások ( Mura 
folyó magyarországi vízgyűjtője és a Zala folyó vízgyűjtője a Dötki patak torkolatától felfelé 
az országhatárig ), az elsőrendű védtöltések ( Mura folyó bal part és Principális csatorna jobb 
part ), valamint az Alsószenterzsébeti árvízcsúcs csökkentő tározó vagyonkezelői teendőit 
látja el. 
 
A 2009. évre tervezett szakmai feladatok teljesültek, mely feladatok az alábbiak voltak: 
- a fentiekben leírt vízi létesítmények üzemeltetése és a szükséges fenntartási feladatok el-

végzése, 
- gátőrtelepek üzemeltetése és fenntartása, 
- vízrajzi létesítmények környezetének karbantartása, 
- vagyonkezelői hozzájárulások kiadásában való részvétel, 
- szakmai felügyelet a vagyonkezelésünkben lévő vízi létesítményeket érintő munkák felett, 
- vízépítési munkák műszaki ellenőrzése, 
- részvétel a hatósági felügyeleti ellenőrzésekben, stb. 
 
TVT működése 
A Területi Vízgazdálkodási Tanács 2009. évben egy ülést tartott VKI és VGT témakörben. A 
Zala Megyei Szakmai Bizottság szintén egy ülést tartott az év folyamán. A TVT-n belül – a 
törvény előírása szerint – megalakult a Nyugat-dunántúli Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési 
Bizottság, amely megtartotta az alakulóülését és az első rendes ülését. 
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Vízkárelhárítási események 
1. Vízminőségi kárelhárítás 
1.1. Káresemény 

2009. évben vízminőségi kárelhárítási készültség elrendelésére nem került sor. Több 
esetben is volt ugyan működési területünkön olyan eset, hogy környezetszennyezés 
történt, azonban azok vízfolyást, felszíni vizeket nem veszélyeztettek. A közúti bal-
esetekből eredő szennyezések miatt esetlegesen szükségessé vált kárelhárítási tevé-
kenységet a károkozók elvégezték.  

 
1.2.  Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 
26.) Korm. rendelet előírásai alapján a vízminőségi kárelhárítási technológiák gya-
koroltatása céljából 2009. június 10-11-én Igazgatóságunknál vízminőségi kárelhárí-
tási védelmi gyakorlatot tartottunk. 
A gyakorlat helyszíne Zalaapáti község térsége; a Zala 22+600 fkm szelvényében 
kiépített vízminőségi kárelhárítási hely és környezete volt. 

A gyakorlat mindkét napján a lokalizálásra, szennyezés eltávolítására és átmeneti tá-
rolására használható eszközök telepítését és üzemeltetését gyakoroltuk.  
A gyakorlaton az alábbi speciális vízminőségi kárelhárítási eszközök használatát 
gyakoroltuk. A gyakorlaton Igazgatóságunk munkavállalói közül 12 fő műszaki és 
15 fő fizikai (gépkezelő, műhelyi dolgozó) vett részt.  

A gyakorlat összköltsége 500 eFt volt. 
 
      2. Belvízvédekezés  

Igazgatóságunk a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszert kezeli, melynek részei: 
 06.01. Zala jobb parti védelmi szakasz 
 06.02. Zala bal parti védelmi szakasz 
 06.03. Keszthely-Hévízi védelmi szakasz 
 06.04. Kis-Balaton Déli védelmi szakasz   
A védekezési feladatokat az igazgatóság Kis-Balaton Üzemmérnöksége (Keszthely) 
látja el.  Adott esetben a belvízátemelések 9 db szivattyútelep üzemeltetésével történ-
nek. 
Belvízvédekezés időtartama:           2009. 01. 29 – től 2009. 02. 20-ig     23 nap 
A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt: 

 Összesen átemelt vízmennyiség:    3234,99 e m3 
Átlagos átemelt vízmennyiség:      140,65 e m3 

   Napi legmagasabb átemelt mennyiség:     176,10 e m3 

            A maximálisan elöntött területek nagysága összesen:    930 ha  
A védekezés költsége:  21.203 eFt. 
 

                                                  2009. 03. 06 – tól  2009. 04. 10-ig     36 nap 
A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt: 
Összesen átemelt vízmennyiség:    3296,58 e m3 
Átlagos átemelt vízmennyiség:        91,57 e m3 
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:     163,00 e m3 

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen:            1060 ha  
 A védekezés költsége:  21.245 eFt. 
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2009. 11. 26 – tól  2009. 12. 04-ig     9 nap 
A védelmi szakaszon 4 db szivattyútelep üzemelt: 
Összesen átemelt vízmennyiség:    282,39 e m3 
Átlagos átemelt vízmennyiség:      31,37 e m3 
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:     55,10 e m3 

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen:       120 ha 
A védekezés költsége:  2.605 eFt. 

 
2009. 12. 23 – tól  2010. 01. 05-ig    14 nap 

A védelmi szakaszon 9 db szivattyútelep üzemelt: 
Összesen átemelt vízmennyiség:    836,79 e m3 
Átlagos átemelt vízmennyiség:      59,77 e m3 
Napi legmagasabb átemelt mennyiség:   102,21 e m3 

A maximálisan elöntött területek nagysága összesen:               450 ha 
 A védekezés költsége:  12.450 eF (dec. 31-i érték: 10.180 eFt). 

 
     3.  Árvízvédekezés 

     Árvízvédekezésre 2009. évben öt esetben került sor az alábbi helyeken: 
a.  Árvédekezés 2009. február 8. – február 11. között a Rábán, Murán és a Kebele 

árvízcsúcs tározónál: 
Készültségi adatok  
06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz 
2009. 02. 08. 1700 - 2009. 02. 09. 0600 között:  I. fokú készültség 
06.02. Körmendi árvízvédelmi szakasz 
2009. 02. 08. 2000 - 2009. 02. 11. 0800 között:  I. fokú készültség 
06.04. Murai árvízvédelmi szakasz: 
2009. 02. 09. 1600 - 2009. 02. 11. 0800 között:  I. fokú készültség 
A Lapincs szentgotthárdi belterületi kisvízi medrének mindkét oldali part éle (parti 
sávja) - az apadást követően - jelentős hosszon leszakadt, lesuvadt a mederbe. To-
vábbi suvadások, partmozgások már a védtöltések állékonyságát, létét is veszé-
lyeztethetik. 
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége Rába, Mura: 2.553 eFt 
Védekezés a Kebele árvíztározónál: 
2009. 02. 09. 0800 - 2009. 02. 17. 0600 között:  II. és I. fokú készültség 
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége a Kebele árvíztározónál: 
 1.135 eFt 

 
   b.  Árvédekezés 2009. június 24. – július 04. között a Rábán és a Murán: 

Készültségi adatok 
06.01. Sárvári árvízvédelmi szakasz 
2009. 06. 28. 1200 – 2009. 07. 03. 1800 között:  I. fokú készültség 
06.02. Körmendi árvízvédelmi szakasz 
2009. 06. 24. 2000 – 2009. 07. 03. 1800 között:  I-III. fokú készültség 
06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz 
2009. 06. 24. 1400 – 2009. 06. 26. 1600 között: I.-III. fokú készültség 
06.04. Murai árvízvédelmi szakasz: 
2009. 06. 24. 1400 – 2009. 07. 04. 1200 között:  I-III. fokú készültség 
A védművekben keletkezett károk 
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Szentgotthárdon több töltésszakasznál tapasztaltunk az árvíz elvonulása után ré-
zsűcsúszásokat. A szentgotthárdi duzzasztógát, amely Igazgatóságunk kezelésében 
van, szintén megrongálódott.  
A Lapincs folyó szentgotthárdi belterületi szakaszán kb. 1000 fm hosszban a pad-
ka megcsúszott. Ez veszélyezteti az árvízvédelmi töltést is, ezért sürgős helyreállí-
tásra van szükség. 
Körmenden a Büdös-ároknál lévő zsilip és szivattyúállás mentett oldali árkában 
erős szivárgást tapasztaltunk az árvíz során. Szintén ezen a helyen meghibásodott 
egy kiszolgált Pajtás típusú dízel üzemű szivattyú. Ennek pótlásáról gondoskodni 
kell. 
Sárváron 3 zsilipnél tapasztaltuk, hogy nem megfelelő a vízzáróságuk. Ezek javí-
tását is el kell végezni.  
Töltéskoronák helyreállítását 9,5 km hosszban kell elvégezni a Rába mentén. Ezen 
felül több helyütt uszadék eltávolítás és sorompójavítás is szükségessé vált.  
A Mura folyónál az új M7-es autópálya hídja felett bal parton tapasztaltunk 200 m 
hosszban partrongálódást. 
Kiürítés, mentés 
Szentgotthárd-Rábatótfaluban, Rönökön, Gasztonyban, Csákánydoroszlón, Kör-
menden, az ártéren lévő nagyvízi meder bejegyzéssel rendelkező ingatlanokból ki-
telepítésekre is sor került. 
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 50.201 eFt 

 
   c.  Árvédekezés 2009. július 18. – július 21. között a Rábán és a Murán: 

Készültségi adatok 
06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz 
2009. 07. 18. 2200 - 2009. 07. 19. 1000 között:  I. fokú készültség 
06.04. Murai árvízvédelmi szakasz: 
2009. 07. 20. 0800 - 2009. 07. 21. 1000 között:  I. fokú készültség  
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 1.602 eFt 

 
   d.  Árvédekezés 2009. augusztus 4. – augusztus 7. között a Rábán és a Murán: 

Készültségi adatok 
06.02. Körmendi árvízvédelmi szakasz 
2009. 08. 05. 1400 - 2009. 08. 07. 0600 között:  I-II. fokú készültség 
06.03. Szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz 
2009. 08. 04. 1500 - 2009. 08. 05. 1500 között:  I-III. fokú készültség 
06.04. Murai árvízvédelmi szakasz: 
2009. 08. 05. 1800 - 2009. 08. 07. 1200 között:  I. fokú készültség 
A védművekben keletkezett károk: 
Szentgotthárdon a Rába jobb parti szakaszán a régi szennyvíztelep és a 
vízminőségvédelmi hely között partleszakadásokat tapasztaltunk az elvonuló ár-
hullám után. A Lapincs közúti és vasúti híd között a jobb parton szintén újabb ré-
zsűcsúszások keletkeztek. A duzzasztó alatt a bal parton 5-6 m3 uszadékfa rakó-
dott le a betonfelületre. A szentgotthárdi duzzasztógátnál megkezdődtek a munká-
latok a június végi árvíz okozta károk helyreállítására, de az újabb árvíz ismét 
megkerülte a támfalat és kimélyítette a kimosódást a támfal végénél. A körmendi 
Büdös-árok zsilipjénél ismét vízbetörést lehetett tapasztalni a mentett oldali árok-
ban. 
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 2.194 eFt 
 

 8



   e.   Árvédekezés 2009. szeptember 6. – szeptember 9. között a Murán: 
Készültségi adatok 
06.04. Murai árvízvédelmi szakasz: 
2009. 09. 06. 1200 - 2009. 09. 08. 1800 között:  I. fokú készültség 
A védekezés Igazgatóságunkra eső becsült költsége: 1.305 eFt 

 
Árvízi helyreállítási munkák, védképesség, folyószabályozás 

1.  Árvízi helyreállítási költségek: 
A 2009. évi árhullámok által okozott károk helyreállításához Igazgatóságunk központi 
keretből 117 millió Ft-ot kapott. A helyreállítási munkák megkezdésére késő ősszel 
kerülhetett sor. Az elmúlt esztendő (2009. december) végéig a helyreállítási munkák 
java elkészült, azok készültségi foka: 70 %-os. 

 
2. Az árvízvédelmi művek védképessége: 

Az Igazgatóság védképességére vonatkozó, továbbá az árvízvédelmi művek állapotá-
nak, fenntartottságának éves felülvizsgálatát elvégeztük. Érdemi hiányosságokat nem 
tapasztaltunk, azonban a megkezdett és még le nem zárult árvízi helyreállítási munká-
kat mielőbb be kell fejezni. A védelmi gépek és felszerelések előírt fenntartási munká-
it elvégeztük.  

 
3. Folyószabályozás: 

2009. évben folyószabályozásra nem került sor  
 
Kebele tározó üzemelési és fenntartási munkái, költségmegosztás a szlovén Féllel 
A kiviteli szerződés alapján a műszaki átadás utáni első évben az aktuális fenntartási munká-
kat a kivitelező, ÉDUVÍZ Kft. végezte. Ennek alapján 2009. június végéig megtörtént a töl-
tésrézsűkön az előírt kaszálás, a füvesítés pótlása - ahol nem volt megfelelő -, és a kiszáradt 
fák, cserjék pótlása. 
2009. április 20-án a tározó 1 éves garanciális felülvizsgálata megtörtént.  
A tározó két Üzemeltetője: magyar oldalon NYUDU KÖVIZIG, szlovén oldalon Mura VGP 
dd. Murska Sobota. A két Üzemeltető a rendszeres fenntartási munkákat (évi rendszeres és 
kisebb gyakorisággal előforduló) minden évben 50-50 %-ban megosztva végzik. A tározó 
árvízi működtetését – a közös érdekeknek megfelelően – kizárólag a magyar Üzemeltető vég-
zi.  
A Vízgazdálkodási munkacsoport elkészítette, majd az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdál-
kodási Bizottság a XV. ülésszakán (Tokaj, 2009. október 7-9.) jóváhagyta a Szabályzatot a 
Kebele árvíztározó árvízi eseményei és az ezt követő műszaki helyreállítás pénzügyi elszámo-
lásáról.  
Költségmegosztási arányok: 

1. Az árvízi helyzetben felmerülő működtetés költségeit és az árvízi eseményeket követő 
műszaki helyreállítási feladatok költségeit a két Üzemeltető 50-50%-os arányban vise-
li. 

2. Rendkívüli készültség (havária helyzet) esetén, ha a völgyzárógáton, vagy a vízszint-
szabályozó műtárgyon állékonysági problémák keletkeznek, a helyreállítás költségeit 
a két Üzemeltető közösen viseli, esetenkénti megállapodás alapján. 

Az elkészült Szabályzat alapján a két Üzemeltető Megállapodást írt alá a Kebele árvíztározó 
árvízi eseményei és az ezt követő műszaki helyreállítás pénzügyi elszámolásáról. 
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BERUHÁZÁSOK, PROJEKTEK 
 
Közbeszerzés 
Az Igazgatóság közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásainak megosz-
lása - a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseken túl – 2009 évben a kö-
vetkező volt: 
 
beszerzés tárgya forrása eljárás típu-

sa 
beszerzés értéke  
(bruttó Ft) 

Mura árvízvédelmi szakasz fejlesz-
tése, előkészítési és tervezési fel-
adatai 
(szolgáltatás) 

EU támoga-
tás+önerő 

nyílt (közös-
ségi) 

114.740.000 Ft 

Lukácsházi tározó építése 
(építési beruházás) 

EU támoga-
tás+önerő 

nyílt (közös-
ségi) 

1.818.750.000 Ft 

Lukácsházi tározó építésének pót-
munkái 
(építési beruházás) 

EU támoga-
tás+önerő 

hirdetmény 
nélküli tár-
gyalásos 

ajánlattételi felhí-
vás megküldése az 
ajánlattevőnek és a 
Döntőbizottságnak 

Lukácsházi tározó mérnök illetve 
műszaki ellenőr kiválasztása (szol-
gáltatás) 

EU támoga-
tás+önerő 

általános 
egyszerű 

10.188.000 Ft 

Rába árvízi előrejelző modell 
(szolgáltatás) 

EU támoga-
tás+önerő 

nyílt (közös-
ségi) 

eredménytelen 

Szentgyörgyvölgyi és Kebele pa-
tak revitalizációja (szolgáltatás) 

  ajánlattételi felhí-
vás megküldése 
közzétételre 

 

Az Igazgatóság honlapján a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel megkötött szerző-
dések közzététele megtörtént. 

 

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem 
A Kis-Balaton II. ütem nagyprojekt – amelynek a kedvezményezettje a Vízügyi és Környe-
zetvédelmi Központi Igazgatóság – előkészítésében folyamatos szakmai tanácsadást, adat-
szolgáltatást biztosítottunk, a szakmai egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. 

 
Vízrendezési beruházások  
Cinca mederiszapolása Celldömölk térségében 
A Cinca vízfolyáson 5+521-8+539 km szelvények között bűzös szennyezett iszap halmozó-
dott fel a szennyvíztelep miatt. Az érintett szakasz jó karba helyezése beruházási keretből 
megtörtént. A költségek felét a szennyvíztisztító üzemeltetője finanszírozta. 
Sorok-Perint mederbiztosítása Szombathely térségében 
A Sorok-Perint 36+712 km szelvényében lévő elfajulás, szakadó part veszélyeztette a közúti 
hidat. A partvédelem és helyreállítás megtörtént. 
Lendva bal parti depó helyreállítása 
Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság jegyzőkönyvének határozata alapján 
végeztük el a munkát. 
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A Szentpéterfai szakasz üzemeltetési engedélyes eljárásához ingatlanrendezés  
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Pinka vízfo-
lyás szentpéterfai szakaszának rendezése befejeződött. A vízjogi üzemeltetési engedélyhez 
szükséges pótkisajátítást nem tudtuk végrehajtani, mivel az FVM nem járult hozzá és a tölté-
sek lebontására kötelezett minket. 
2009. évben a bírósági tárgyaláson történt megegyezés értelmében lehetőség nyílott a kisajátí-
tások rendezésére, mely tartalmazza az értékbecslés, a művelési ágváltozás, valamint a tulaj-
donosok kártalanítási költségeit. A munka folyamatban van. 
 
Gyöngyös műcsatorna 34+513 – 34+983km szelvények közötti iszapolása 
A Gyöngyös műcsatorna az Önkormányzati kezelésű Ø 80cm átmérőjű csapadékcsatorna 
(34+952km szelv.) torkolati szelvénye alatti szakaszán 40-50cm vastagságban fel volt iszapo-
lódva. A feliszapolódás mértéke a Ø 80cm átmérőjű csapadékcsatornára is hatással volt a be-
folyási szakaszon, melyre csatlakozik a Speidel Hungária Kft. területének csapadékvíz elveze-
tő rendszere. 
A beruházás keretében geodéziai felmérésre alapozott fenntartási fenékvonal szerinti iszapo-
lási és tisztítási munkákra kerül sor a Gyöngyös műcsatorna 34+513 – 34+983km szelvények 
közötti szakaszán. Ezzel biztosítható a Ø 80cm átmérőjű csapadékcsatorna szabad befolyása a 
befogadó Gyöngyös műcsatornába. 
 
Gyöngyös-patak rendezése Kőszeg belterületén 
A Gyöngyös-patak belterületi szakaszán a lefolyási viszonyok javítását céloztuk meg. A be-
ruházás terhére cserjeirtást, mederrendezési munkákat végeztünk el. 
 
Lukácsházi tározó építése  
A projekt keretében megépül Lukácsháza és Kőszeg között a Gyöngyös-patak völgyében a 
Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó. A tározó területe 145ha, az árvízi térfogat 5,2 millió 
m3. Megépül 2,4 km völgyzárógát és egy központi vízszintszabályozó műtárgy. Az anyag-
nyerőhely rekultivációjával létrejön egy 19ha-os és 6ha-os összesen 25ha-os nagyságú állandó 
vizű tó. A tározó az érkező árvíz egy részét visszatartja, csak olyan mennyiségű víz kiereszté-
sére kerül sor, mely az alatta lévő vízfolyás medrében kiöntés nélkül levezethető. Ezáltal 
megszűnnek a Gyöngyös patak és Sorok-Perint mentén lévő településeken az árvízkárok. El-
maradnak a több milliárdos költségű helyreállítási munkák. A jelenlegi árterületek ezen túl 
biztonsággal használhatók, beépíthetők lesznek, megszűnik az árvízi kockázat. 
A tározó megvalósítása a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP), „Felszíni vizek mi-
nőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése” komponens keretében 
folyik. A támogatási szerződés 2008. augusztus 28.-án került megkötésre. A kiviteli munkák 
2009. szeptember 1-én megkötött vállalkozói szerződés keretében folynak.  
A támogatási szerződés megkötésével az előkészítés lezárult. A területek vásárlása megtör-
tént. A zöldkár kifizetésre került. Az építési területen az irtási, lőszer-mentesítési, régészeti 
próbafeltárási munkákat elvégezték. A kommunikációs terv elkészült. Jelenleg a töltés és mű-
tárgyépítési munkák folynak 

 
Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” (KEOP-2.5.0.B) pro-
jekt konstrukció 
A konstrukcióban alapvetően két fő célkitűzést kívánunk megvalósítani: 
- az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz.”Irányelv az árvízkockázatok értékeléséről 
és kezeléséről”-ben foglaltak teljesítése. (Az EU Árvízi Irányelvét – miként a Víz Keretirány-
elvet is – a Duna-medencebeli együttműködés, azaz az ICPDR keretei között, az ott született 
magas szintű elhatározásoknak megfelelően kell végrehajtani) 
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- Magyarország vízkár-elhárítási stratégiájának a megváltozott társadalmi-gazdasági elvárá-
soknak megfelelő átdolgozása. 
2009. évben elkészült az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés 
tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszköz-
rendszerének kialakítása projekt - Árvízkockázati térképek és Árvízi kockázatkezelési tervek 
módszertani előkészítése alprojektje (Metodikai projekt - Kockázati alprojektje) 
 
Szlovén-Magyar Határon átnyúló együttműködés 2007-2013 
WEP – Víz a környezet gyöngye 
(WP1: revitalizációs tervezés, WP2: Mura nagyvízi előrejelzési modell,  
WP3: árvízvédelmi és vízminőség-védelmi gyakorlat, kétnyelvű kézi könyv) 
A benyújtott pályázati anyagot hiánypótlásra utalta a Közös Monitoring Bizottság 2009. janu-
árjában, majd ennek sikeres teljesítése után támogatásra javasolta a projektet, költségcsökken-
tés mellett. Minthogy ennek az elvárásnak is eleget tettünk, a Vezető Partnerrel (Öko-Park 
Kft. Lendva) a Támogatási szerződést 2009. szeptember 29-én aláírták. 
A projekt összköltsége: 910.611,97 EUR, melyből Igazgatóságunk része 355.903,44 EUR 
(ERFA támogatás: 302.517,44 EUR).  A projekt kezdésének időpontját módosítottuk 2009. 
szeptember 1-re, befejezés 2011. augusztus 31.  
Folyamatban van a Nemzeti társfinanszírozási szerződés aláírása a Váti Kht-val. Minthogy 
euro alapú számlán fogjuk kezelni a projekt pénzeszközeit, a szlovén Vezető Partnerrel aláírt 
Partnerségi megállapodást módosítanunk kell.  
2010 elején kerül kiírásra a WP1: A Kebele patak és Szentgyörgyvölgyi patak revitalizációs 
tervezési munkái és a WP2: és a Mura nagyvízi előrejelzési modell készítése projektfázisokra 
az ajánlattételi felhívás.  
2009. november 9-én Lendván a Partnerek nemzetközi sajtókonferenciát tartottak. 
 
Árvíz és Folyószabályozási fejlesztések 
   1.  Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése 

Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” keretében megvalósuló projekt: 
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2.1.1 „Állami tulajdonú árvízvédel-
mi fejlesztések” keretéből 2,63 milliárd forintot pályázott meg Igazgatóságunk a Murai 
árvízvédelmi szakasz fejlesztésére.  
A kétfordulós pályázat I. fordulójára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Vízügyi 
Igazgatóság 2008. október 7-én aláírta a Támogatói Szerződést, mely biztosítja a szük-
séges 142 millió forintot a tervezések elvégzésére és az engedélyeztetések lefolytatására. 
Jelenleg a tervezési feladatok folynak. Elkészült a hullámtéri lefolyási vizsgálat és az 
előzetes környezetvédelmi konzultációs anyag. Az ütemezés szerint a projekt előkészíté-
sének feladatai 2011-ben fejeződnek be, és akkor nyílik lehetősége a Vízügyi Igazgató-
ságnak pályázni a projekt II. fordulójára, a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésének 
megvalósítására, melynek kalkulált költsége 2,49 milliárd forint.  
Az építési munkálatok várhatóan 2011-ben kezdődnek és 2014-ben fejeződnek be. 

 
    2.  Szentgotthárdi duzzasztómű átépítése (OPENWEHR) 

Előzmények: Szentgotthárdon az egykori Kaszagyár energiaellátásának részeként egy 
kisvízerőművet és annak üzemeltetéséhez szükséges duzzasztógátat létesítettek 1905. 
évben. Az erőmű üzemeltetéséhez a duzzasztást kő és beton szerkezetű műtárgy, a ma is 
meglévő duzzasztógát biztosította, amely a Rába 205+855 fkm szelvényében épült ki. A 
kisvízerőmű 1970-ben megszüntetésre került. A szentgotthárdi duzzasztógát és megma-
radt vízi létesítményei Igazgatóságunk kezelésébe kerültek, s mára már erőteljes felújí-
tásra szorulnak. 
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A Projekt: A projekt célja szabályozott módon kezelni a meglévő duzzasztott vízteret, 
valamint a folyószakasz hosszirányú átjárhatóság feltételeinek megteremtése és biztosí-
tása. A tervezett átépítés műszaki megoldásával a duzzasztott víztérben is meglévő zöld 
folyosó által az élőhelyek átjárhatóvá válnak, megnő az élőlények diverzitása. A folyó-
mederben a meghagyott duzzasztással lehetővé válik az élőlények túlélése a szárazabb 
periódusokban is.  
Eddig elkészültek: a Tanulmányterv, az Előzetes vizsgálati dokumentáció és a Vízjogi 
létesítési engedélyezési tervdokumentáció. A Kiviteli tervdokumentáció még nem került 
leszállításra az altervezői feladatok elmaradása miatt.    
 

Egyéb beruházás keretében végzett munkák: 
- Murai védelmi központ és őrtelep csapadékvíz rendszer felújítása:  2.500 eFt 
- Kápolnai és Főnyedi szivattyútelep rekonstrukciója:   5.000 eFt 
- Kis-Balaton 21T, 4T és 2T műtárgyak felújítása:             13.000 eFt 
- Rábai őrtelepek rekonstrukciója:       4.999 eFt 

 
 
Üzemelő vízbázis védelmi beruházások 
2009-bean 4 vízbázis védelmi beruházás volt folyamatban, ebből 2 vízbázison folytak tényle-
ges munkák. Az előirányzatok nem fedezték a megkötött szerződések 2009. évi költségeit, 
ezért szerződésmódosítást hajtottunk végre. 
A 2009. évi üzemelő sérülékeny vízbázis védelmi beruházásokra 16.050.085,-Ft állt rendelke-
zésre. Maradványként ebből 6.746.784,Ft átvitelre került a 2010 évre.  
A folyó beruházások:Velem-Bozsok, Nagyrécse 
Hátra van még tehát a 2003-ban indult 4 vízbázis védelmi beruházás befejezése, amelyek kö-
zül 2 vízbázison 2010 márc.31.-ig a munkálatok befejeződnek. 
 
Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése 
Az Igazgatóság szoros támogatásával és koordinálásával a megbízott vállalkozó elkészítette a 
Rába, Zala és Mura vízgyűjtőkre a vízgyűjtőgazdálkodási terveket, ebből konzultációs anya-
got készített és a társadalmi nyilvánosság keretében Interneten közrebocsátotta az anyagot. A 
szükséges javítások után a NYUDU-TVT Vízgyűjtőgazdálkodási Tervezési Bizottsága véle-
ményezte az anyagot, majd a TVT elfogadásra ajánlotta a tervet. 
Az Igazgatóság a terv 4 fejezetét saját teljesítésben készítette el a konzorciumi szerződés sze-
rint. 
 
Rába előrejelzési modellje (ProRaab(a)) 
Nyertes pályázat, 1.2 md € (NYUDUKÖVIZIG: 307.500 €) 
Várható bevétel személyi elszámolásokból 33.000 €  (10 mó Ft) (2008-2010) 
• A 2009 évi magyar közbeszerzési eljárás érvényes, de eredménytelen volt. Az eljárás nem 
folytatódott. 
• A projekt támogatási szerződésének aláírására 2009-ben sem került sor. 
 
Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése 
Nyertes pályázat, 2.5 md Ft (NYUDUKÖVIZIG területére: 184 mó Ft) 
Várható bevétel személyi elszámolásokból 55 mó Ft  (35 mó Ft 2009)  (2008-2009) 
• A kitűzött feladatokat az Igazgatóság teljesítette a projektben meghatározottak szerint. 
• A szakmai munka 2009 decemberében gyakorlatilag lezárult. 
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A víz a környezet gyöngye, WP2:  A Mura árvízi előrejelző modell 
• A 2009-ben nyertes projekt munkálatai megkezdődtek. 
• Az MVO feladata a 2. munkacsomag (Mura árvízi előrejelző modell) megvalósítása. A 
munkálatok időarányosan, a terv szerint haladtak 2009-ben. Előkészítettük a közbeszerzéshez 
szükséges dokumentációkat, és végrehajtottuk a számítógépi beszerzéseket ill. a  vízrajzi esz-
közbeszerzések megrendeléseit. 
 
Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók közös értékelése, és a közös hé-
vízgazdálkodási terv elkészítése a Mura-Zala medencében  
 Várható bevétel személyi elszámolásokból 14 mó Ft (2010-2011) 
• A munkálatok 2009-ben megkezdődtek, az Igazgatóság terv szerint végzi vállalt feladata-
it. 

 
Mura hidrológiai tanulmány készítése 4 ország együttműködésében 
A munkálatokhoz mind a 4 ország egyenlő arányban saját költségvetési forrásból biztosítja a 
szükséges 25.000-25.000  €-t. 
2009 év végén a 4 ország közösen elkészítette az árajánlatkérő dokumentumokat, mellyel az 
országok ajánlatokat fognak bekérni a kiválasztott vállalkozóktól. Döntés 2010 I. negyedév-
ében várható. A tanulmány elkészítése várhatóan mintegy 8 hónapot vesz igénybe. 
 
Rába, szentgotthárdi UH vízhozam mérő és vízminőségi riasztó állomás 
75 mó Ft, a pályázat beadásához előkészítve (engedélyes terv 2008-ban elkészült) 
• A pályázat nyert, 2009-ben a végrehajtás megkezdődött országos szinten. A szentgotthárdi 
mérőberendezés létesítése 2011-ben várható. 
 
Hidrometeorológiai állomások korszerűsítése, automatizálása (KÖVIZIG-OMSZ) 
pályázat nyert (7 igazgatósági állomás automatizálás) 
• 2009-ben közbeszerzési eljárás folyt, de eredménytelen lett. Az Igazgatóság szakértői 
szinten segítette és segíti a sikeres közbeszerzés előkészítését. 
 
Vízrajzi állomások távmérési korszerűsítése 
pályázat előkészítés alatt (kb. 10 igazgatósági állomás automatizálása) 
• 2009-ben az Igazgatóság szakértői szinten segítette és segíti a sikeres közbeszerzés előké-
szítését. 
 
Hidromorfológiai projekt (VKKI-BME-VITUKI)    
várható bevétel 2009-ben: 1.9 mó Ft 
•    2009-ben az Igazgatóság sikeresen teljesítette vállalt feladatait, melyért a szerződött 
ellenértéket megkapta. 
 
Országos Kármentesítési Program keretében 2009. évben 4 helyen indítottunk kármentesí-
tést. 
A pályázatok műszaki ellenőrzését sikeresen elvégeztük. 
A négy kármentesítés összértéke 61.541.000  Ft. 
Három tényfeltárás 2009 évben befejeződött a Záródokumentációt a Felügyelőség elfogadta 
 Szombathely-Epcos 13.804.000 
 Szombathely-Volán 13.594.000 
 Csesztreg         8.195.520 
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Az Inkei műszaki beavatkozás befejezési határideje 2010. június. 30 
 Inke   25.948.506 
A kármentesítések műszaki ellenőrzésének bevétele mintegy 5 m Ft 
 
A területi hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos feladatok 
A fenti témakörben az Igazgatóság 2009-ben a II. tervezési feladat előkészítő munkálatait 
látta el az ÉDU_KÖVIZIG irányítása alapján, együttműködve a NYDKTVF-el. 
A 2009 évi feladat az I. THT Beszámolójának elkészítése volt. 
 
Csoportos ISO tanúsítás megszerzése 
2009-ben esedékes a vízrajzi ISO MIR csoportos audit rendben lezajlott. Az auditot az SGS 
végezte. Az audit sikeres volt. 
 

- Jogszabályi változások az év során 
 
Vízügyi (vízgazdálkodási) jogkört érintő jogszabályok: 
 
2009. évi XCIX. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulásokról 
 
182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló2004. CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatályba-
lépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével 
összefüggésben egyes kormányrendeletek (pl. 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet) módosításá-
ról és hatályon kívül helyezéséről 
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási 
és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
és más kormányrendeletek módosításáról 
 
5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról 
11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és 
vízilétesítmények jegyzékéről 
 
 
Az Igazgatóságon dolgozók jogállását ill. foglalkoztatását tekintve: 
 
2009. évi XXXVIII. törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvé-
nyek módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről 
2009. évi CXXVI. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról 
2009. évi CXXVII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény módosításáról 
2009. évi CXXXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról 
 
60/2009. (III. 27.) Korm. rendelet egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek mó-
dosításáról 
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200/2009. (IX.17.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 
29/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról 
283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének 
meghosszabbításáról 
284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garan-
tált bérminimum megállapításáról 
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi 
eseti kereset-kiegészítéséről 
 
2/2009. (III. 10.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve 
felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nem-
zetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról 
 
9/2009. (XI. 16.) MeHVM rendelet a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a nemzet-
biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 3/2009. (III. 25.) MeHVM rendelet módosításáról 
 
22/2009. (IX: 17.) NFGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek 
módosulásával, valamint annak teljesülése igazolásával összefüggő egyes miniszteri rendele-
tek módosítáról 
 
18/2009. (X. 6.) PM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és a kötelező szakmai továbbképzésről 
 
1/2009. (I. 7.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 
16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet módosításáról 
5/2009. (III. 4.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának 
részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról 
20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
 
105/2009. (XII. 21.) OGY határozat a közszféra alapvető etikai követelményeiről 
 
1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat a 2010. évi közmunkaprogramok főbb pályázati elvei-
ről 
 
16/2009. (X. 22.) KvVM utasítás az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006. (K: 
V: Ért. 10.) KvVM utasítás módosításáról 
23/2009. (XII. 31.) KvVM utasítás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által irányított 
szerveknél dolgozók cafetéria juttatásának egyes kérdéseiről 
 
A költségvetési gazdálkodást befolyásoló jogszabályi rendelkezések: 
 
2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosí-
tásáról 
2009. évi LV. törvény az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról 
2009. évi LXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvény módosításáról 
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2009. évi LXX. törvény az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról 
2009. évi LXXXI. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról 
2009. évi LXXXII: törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény módosításáról 
2009. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvénymódosításáról 
2009. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
2009. évi CL. törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról   
2009. évi CLVIII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény mó-
dosításáról 
 
6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi 
kereset-kiegészítéséről  
81/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 
18.) Korm. rendelet módosításáról 
82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény módosításával összefüggő módosításáról 
142/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításá-
ról 
169/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
184/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költség-
mentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról 
199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet a hosszú távú kötelezettségek vállalásának szabályairól 
szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról 
204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és 
kifizetéséről 
205/2009. (IX. 22.) Korm. rendelet az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a 
kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 
335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény 
igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 
 
2/2009. (I. 16.) FVM rendelet a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély ösz-
szegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosításáról 
 
5/2009. (III. 31.) IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati ösz-
szegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 
46/2009. (IX. 25.) IRM rendelet egyes igazgatási szolgáltatási díjat megállapító rendeletek 
módosításáról 
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14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok fel-
használásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosí-
tásáról 
23/2009. (XII. 30.) KvVM rendelet az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok fel-
használásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosí-
tásáról 
 
10/2009. (IV. 14.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szol-
gáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról 
14/2009. (VII. 10.) PM rendelet a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény ér-
vényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM 
rendelet módosításáról 
 
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költsége-
inek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról 
 
1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat a Kormány vagy a miniszter irányítása, illetve felügye-
lete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedé-
sekről 
1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő 
intézkedésekről 
1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes 
kérdéseiről 
1168/2009. (X. 8.) Korm. határozat a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosí-
tási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről 
1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2009. évi havi keresetkiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve elszámolásáról 
1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának 
előirányzatából történő felhasználásról 
1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának 
előirányzatából történő felhasználásról 
1207/2009. (XII. 9.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának 
előirányzatából történő felhasználásról 
1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléká-
nak előirányzatából történő felhasználásról 
1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléká-
nak előirányzatából történő felhasználásról 
1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2009. évi havi keresetkiegészítése elszámolásáról 
1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat a központi költségvetési fejezetek 2009. évi marad-
ványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedések végrehajtásáról, valamint a 
2008. évi kötelezettségvállalással terhelt, de időközben meghiúsult kötelezettségvállalások 
előirányzat-maradványainak átcsoportosításáról 
1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléká-
nak előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről 
 
44/2009. (VII. 10.) ME határozat a minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal és a Kormány-
hivatalok besorolásáról 
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39/2009. (X. 2.) KHEM utasítás a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kér-
déseiről szóló 1132/2009. (VII. 7.) Korm. határozat végrehajtásának minisztériumon belüli 
rendjéről 
 
6/2009. (VI. 19.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium gazdálkodásá-
val összefüggő szabályzatok 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVm utasítása módosításáról 
7/2009. (VI. 26.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 
11/2009. (VII. 31.) KvVM utasítás miniszter biztos kinevezéséről 
21/2009. (XII. 23.) KvVM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználási 
szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KvVM utasítás módosításáról 
 
20/2009. (VIII. 7.) SZMM utasítás a közalkalmazotti többletlétszám biztosítása (TÁMOP 
2.3.1. „Új Pálya”) 35/2007. (M.üK. 1.) SZMM utasításának módosításáról 
 
Támogatások, pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatban: 
 
62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosí-
tásáról 
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a „Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvalósítása” 
tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról 
 
36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybe-
vételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 
37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 
egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 
80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesz-
tési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” 
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási ará-
nyának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) rendelet módosításáról 
132/2009. (X. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 
egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti 
támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/ 
2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről 
139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az er-
dőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
175/2009. (XII. 23.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 
5/2009. (III. 18.) NFGM rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a 
területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhaszná-
lásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről 
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27/2009. (X. 22.) NFGM rendelet a regionális operatív programok végrehajtásában közremű-
ködő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletek módosításáról 
 
Egyéb: 
 
2009. október 23. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA  módosításokkal 
egységes szerkezetben 
2009. október 23. Az Alkotmány és annak módosítása oldalhű másolatban 
2009. október 23. Áttekinthető táblázat az Alkotmány módosításáról 
 
2009. évi XII. törvény az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó 
egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről 
2009. évi XXVIII. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról 
2009. évi XXXI. törvény a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésé-
ről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggés-
ben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról 
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 
2009. évi LI. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tör-
vény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról 
2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével 
és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő tör-
vénymódosításokról 
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 
2009. évi LXIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX: törvény 
módosításáról 
2009. évi LXVIII. törvény a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról 
2009. évi LXXV. törvény az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények mó-
dosításáról 
2009. évi LXXX. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítá-
sáról 
2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításá-
ról 
2009. évi CII. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 
2009. évi CXII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, vala-
mint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2009. évi CXXI. törvény a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosításáról 
2009. évi CXXXVI. törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőel-
járásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény módosításáról 
2009. évi CXLVI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítá-
sáról 
2009. évi CXLIX. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő tör-
vénymódosításokról 
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2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 
2009. évi CLXIII. törvény a tisztességes eljárás védelméről valamint az ezzel összefüggő tör-
vénymódosításokról 
 
9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részle-
tes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról 
16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő 
módosításáról 
86/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
87/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási 
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásáról szó-
ló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. 
évi XXVIII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
146/2009. (VII. 14.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról 
151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatokról és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításá-
ról 
156/2009. (VII. 29.9 Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a köz-
úti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 
163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív terhek 
csökkentését célzó módosításáról 
187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló ér-
tesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adat-
bázis alapján történő értesítésről 
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 
és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 
való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységről 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi ható-
sági ellenőrzésről 
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárá-
sok integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 
196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érde-
kében egyes kormányrendeletek módosításáról 
197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásá-
ért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárá-
sért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 
227/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 
szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról 
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a felszámolási eljárásban az adós vagyontrágyainak nyil-
vános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli fel-
adatairól szóló 225/200. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról 
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244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti 
és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható 
mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról 
246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézet-
ről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szó-
ló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósá-
gok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosí-
tásáról 
252/2009. (XI. 16.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
56/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
253/2009. (XI. 18.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról 
267/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról 
286/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról 
289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet módosításáról 
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 
tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 
magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 
kötelező tartalmi elemekről 
324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fo-
gyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről 
348/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabály-
szegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabha-
tó bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés 
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
 
58/2009. (IV. 30.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról 
88/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatok-
ról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-
KTM együttes rendelet módosításáról 
141/2009. (X. 29.) FVM rendelet az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forga-
lomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről 
115/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a történelmi jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.9 
FVM rendelet módosításáról 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól 
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatá-
si díjáról 
171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény ha-
tálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átülteté-
sével összefüggő tagállami hatáskörbe tartozó támogatásokkal kapcsolatos egyes agrártárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról 
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177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 
 
6/2009. (III. 31.) IRM rendelet egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendele-
tek módosításáról 
27/2009 (VI. 30.) IRM rendelet egyes, közjegyzői tevékenységről szóló rendeletek módosítá-
sáról 
33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó forma-
nyomtatványokról 
34/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdései-
ről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról 
41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó 
miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról 
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági 
közvetítők, a tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk 
költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról 
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a 
járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról 
36/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM 
rendelet módosításáról 
64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. 
(II. 23.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehaj-
tásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról 
 
29/2009. (VIII. 7.) IRM-PM együttes rendelet a büntetés során keletkezett iratokból másolat 
adásáról szóló 10/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet módosításáról 
 
11/2009. (III. 18.) KHEM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra 
alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 
szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról 
14/2009. (III. 31.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
19/2009. (IV. 16.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalom-
ban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalom-
ban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV: 12.) KöHÉM rendelet, valamit a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szó-
ló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításról 
49/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet az egyes sajátos építményfajtákra vonatkozó miniszteri 
rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításról 
50/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalom-
ban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet egyes díjakkal, bírságokkal, valamint előirányzatok fel-
használásával kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
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gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi 
CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításról 
57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet az egyes vasúti utazási kedvezményekről 
63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi fel-
tételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról 
66/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
67/2009. (XI. 27.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalom-
ban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 
75/2009. (XII. 9.) KHEM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. 
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról 
76/2009. (XII. 15.) KHEM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által 
létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM 
rendelet módosításáról 
81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalom-
ban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjármű-
fenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról 
 
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KVvM együttes rendelet a közúti járművek környezetvé-
delmi felülvizsgálatának szabályairól 
 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mértékéről 
 
19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról 
 
1/2009. (I. 23.) OKM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régé-
szeti védettség megszüntetéséről 
 
26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
 
17/2009. (IX. 29.) PM rendelet a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes PM rendele-
teknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. Törvény hatálybalépésével és a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2009. évi LVI. törvény hatálybalépése miatt szükséges módosításról 
19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártör-
téneti igazolások kiadásának szabályairól 
20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjár-
mű-kategóriákról 
25/2009. (XI. 18.) PM rendelet a törzskönyvi nyilvántartásról 
30/2009. (XII. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, 
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett bal-
eseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-
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szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadé-
kokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról 
31/2009. (XII. 18.) PM rendelet az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről 
és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló  33/2007. (XII. 23.) PM rendelet és 
egyes illetékezési tárgyú PM rendeletek módosításáról 
33/2009. (XII. 21.) PM rendelet a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény ér-
vényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM 
rendelet módosításáról 
34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagál-
lami   telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek  kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó 
szabályokról 
46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszí-
rozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgál-
tatások rendjéről 
 
23/2009. (X. 6.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszternek feladatkörébe tartozó 
miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításról 
 
 
1/2009. (I. 19.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
13/2009. (V. 11.) MNB rendelet a 200 forintos címletű érme kibocsátásáról 
14/2009. (V. 11.) MNB rendelet a 200 forintos címletű bankjegy bevonásáról 
21/2009. (VII. 24.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
24/2009. (IX. 28.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
28/2009. (X. 19.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
30/2009. (XI. 20.) MNB rendelet bankjegyek bevonásáról szóló egyes MNB hirdetmények 
visszavonásáról 
31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
33/2009. (XII. 21.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 
 
76/2009. (VI. 30.) KE határozat városi cím adományozásáról 
 
1199/2009. (XI. 23.) Korm. határozat az új Polgári Törvénykönyv hatályosulását vizsgáló 
Monitoring Bizottság 
 
16/2009. (XII. 29.) FVM utasítás a földhivatalok egységes iratkezelési Szabályzatának kiadá-
sáról szóló 13/2008. (FVÉ 17.) FVM utasítás módosításáról 
 
9/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás az országos jelentőségű védett területekre vonatkozó termé-
szetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről, elkészítéséről és 
jóváhagyásáról  
10/2009. VII. 17.) KvVM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer működésének, felhasználási 
jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
15/2009. (X. 9.) KvVM utasítás az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiadásáról 
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89/2009. (IX. 24.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata 
121/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata 
122/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata 
 
A Magyar Nemzeti Bank Közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-
lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól 
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2009. szeptember 1-je és szeptember 
30-a között alkalmazható üzemanyagárakról 
Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2009. október 1-je és október 31-e 
között alkalmazható üzemanyagárakról 
Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2009. november 1-je és november 30-
a között alkalmazható üzemanyagárakról 
Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2009. december 1-je és december 31-a 
között alkalmazható üzemanyagárakról 
Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. január 1-je és január 31-a között 
alkalmazható üzemanyagárakról 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei 2009. augusztus 19-én 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei 2009. október 16-án 
 
 
- Szervezeti változások 
 
Az Igazgatóságnál 2009. évben az alábbi szervezeti változások történtek: 
 
Az MBSZ mint különálló – a műszaki igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó  - egység meg-
szűnt és beolvadt a Vízkárelhárítási Osztályba.   
 
Létrejött 2009. április 1-től a Projekt Önálló Csoport, mely az igazgató közvetlen irányítása   
alá tartozik.  
 
 
- A működőképesség helyzete 

 
Az Igazgatóság 2009-ben működőképességét meg tudta tartani. A költségvetési támogatás 
időarányosan rendelkezésünkre állt. 
 
Az Igazgatóság több határon átnyúló EU-s pályázatban vesz részt, melyekben szállítói kifize-
tésre lehetőség nincs. A fenti pályázatok utófinanszírozottak, félévenkénti elszámolással és a 
költségek 85+10 százalékának megtérítésével. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
elszámolási időszak lezárultát követően 3-4 hónappal érkezik meg a támogatás. Ez alapján a 
partner likviditásának tervezésekor számítani kell rá, hogy egyes költségek felmerülésétől a 
támogatás megérkezéséig 9-10 hónap is eltelhet. Ezen időszakban további  számlákat kell 
kiegyenlíteni. A fentiek a 2009. évi tapasztalatainkat tükrözik. Információnk szerint a likvidi-
tási probléma a 2010. évi jogszabályi változás miatt várhatóan megszűnik. 
 
Az év során jelentős védekezési kiadásaink voltak, de ez likviditásunkat nem befolyásolta.  
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- Pénzügyi kötelezettségek 
 
Az Igazgatóságnak 2009. XII. 31-én határidőn túli fizetési kötelezettségei nincsenek, az ál-
lammal szemben (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulékok) kötelezettségeket határ-
időben és maradéktalanul rendezni tudtuk. 
 
 
 
2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás 
 
           Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a 
beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése: 
 
Előirányzatok-teljesítések egyeztetése: 
           adatok eFt-ban 
     

Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti  
előirányzat

Kincstár Beszámoló 
Eltérés 

     
     

Személyi juttatások 523.403 658.309 658.309 0
Munkaadókat terhelő járulékok 167.476 182.755 182.755 0

Dologi kiadások 272.723 545.312 545.312 0
Működési célú támogatások, kiadások  0

Intézményi beruházási kiadások 13.004 628.038 628.038 0
Felújítás 8.049 8.049 0

Előző évi előirányzat maradvány átadása  0
Felhalmozási célú támogatások, kiadások 32.900 32.900 0

Központi beruházás 103.250 103.250 0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése 3.480 3.480 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 976.606 2.162.093 2.162.093 0
 
 

Intézményi működési bevételek 85.500 159.826 159.341 -485
Kamatbevétel 0 485 485

Támogatás értékű működési bevétel 69.162 69.162 0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5.000 5.791 5.791 0

Egyéb működési c. pénzeszközátvétel 34.509 34.509 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.700 2.700 0

Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel 602.756 602.756 0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 3.480 3.480 0

Költségvetési támogatás 886.106 1.141.966 1.141.966 0
Előző évi előirányzat-maradv. Igénybevét. 56.740 56.740 0

Pénzforgalom nélküli bevétel 85.163 85.163 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  0

 976.606 2.162.093 2.162.093  
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Teljesítés Megnevezés Kincstár Beszámoló Eltérés 

    
Személyi juttatások 622.071 622.071 

Munkaadókat terhelő járulékok 175.278 175.278 
Dologi kiadások 522.565 522.565 

Működési célú támogatások, kiadások  
Intézményi beruházási kiadások 606.133 624.083 - 17.950

Felújítás 8.048 8.048 
Előző évi előirányzat maradvány átadása  

Felhalmozási célú támogatások, kiadások 17.950 0 + 17.950
Központi beruházás 103.250 103.250 

Kölcsönök nyújtása, törlesztése 3.480 3.480 
Függő kiadások 26.855 26.723 132

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.085.630 2.085.498 
    
    

Intézményi működési bevételek 148.999 148.999 
Kamatbevétel 485 485 

Támogatás értékű működési bevétel 70.741 70.741 
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 794 794 

Egyéb működési c. pénzeszközátvétel 34.545 34.545 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2.700 2.700 

Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel 602.755 602.755 
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 3.480 3.480 

Költségvetési támogatás 1.141.966 1.141.966 
Előző évi előirányzat-maradvány igénybe-

vétele 58.100 58.100 
Pénzforgalom nélküli bevétel 85.163 - 85.163

Függő bevételek 45 - 87 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2.064.610 2.149.641 

    
 
 
 
 
3.) Egyebek 
 
Nemzetközi kapcsolatok terén három országgal állunk határvízi kapcsolatban. A kapcsolattar-
tás főbb területei: 
 

- vízkészlet gazdálkodás 
- vízminőség védelem 
- vízfolyások fenntartása 
- albizottsági tárgyalások előkészítése 
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II.  Az egyes előirányzatok részletes bemutatása 
 
 
1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
 
Az Igazgatóság létszámszerkezetében változás nem következett be. 

 
                                                                                                      Átlaglétszám 
                                                                                       2008. év                        2009. év 
 
Teljes munkaidős 221 217 
Részmunkaidős 4 6 
Közmunkás 40  
 
 

Összesen: 265 223 
 
 
Szakmai végzettségi összetétel: 
                                                                                                        Záró létszám 
                                                                                           2008. év                    2009. év 
 
Felsőfokú 86 97 
Középfokú 132 122 
Alapfokú 7 4 
 
 

Összesen 225 223 
    
 
 
Az év folyamán rendelkezésre álló előirányzat: 
 
                                adatok eFt-ban 
                                                            Eredeti                Módosított        Teljesítés           % 
                                                                előirányzat 
 
Személyi juttatás 523.403 658.309 622.071 94,50 
Munkaadókat terh. járulék 167476 182.755 175.278 95,91 
 
Az Átlaglétszám és álláshelyek alakulását az A jelű tábla részletezi 
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2.) Dologi kiadások 
 
 
Az előirányzatok és teljesítésük alakulása: 
 
 
                      adatok eFt-ban 
Megnevezés                                          Eredeti           Módosított           Teljesítés        % 
                                                                       előirányzat 
 
Készletbeszerzés 83.400 122.755 117.262 95,53 
Kommunikációs szolgáltatás 14.800 20.112 19.826 98,58 
Szolgáltatási kiadások 91.800 181.276 173.148 95,52 
ÁFA  53.000 116.738 108.379 92,84 
Kiküldetés 4.600 9.459 9.071 95,90 
Egyéb dologi  25.123 78.393 78.393 100,00 
Dologi összesen: 272.723 528.733 506.079 95,72 
 
 
Költségvetési befizetés 0  0  
Adók, díjak 0 16.579 16.486 99,44 
 
 
Dologi és egyéb folyó kiadások: 272.723 545.312 522.565 95,83 
 
 
 
Az év folyamán a legjelentősebb növekedés az előirányzatoknál készletbeszerzés, a kikülde-
tés, az egyéb dologi kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA  tekintetében volt. Ennek 
oka, egyrészt, hogy a vállalkozási bevételek növekedésével a vállalkozási kiadások volumene 
is megnőtt és ez a készletbeszerzési kiadások, ill. az ÁFA kiadások növekedését okozta, más-
részt a nemzetközi pályázatok kiadásai emelték meg a költségeket.  
Az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatásokat fokozott 
takarékossági, ellenőrzési és költséggazdálkodási intézkedésekkel sikerült kiváltani. 
 
Az üzemeltetési kiadásokhoz és a szakmai tevékenység ellátásához szükséges az ágazatban 
alkalmazott ÖKO Rt. által meghatározott normatívákhoz képest kisebb volumenű források 
álltak rendelkezésre, melyek csak a minimális fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátására 
voltak elegendőek. 
 
A dologi kiadásokat a B/1, B/2 és G jelű tábla tartalmazza. 
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3.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 
 
Előirányzatok és teljesítések alakulása: 
                         adatok eFt-ban 

Megnevezés                                              Eredeti       Módosított     Teljesítés         % 
                                                                                   előirányzat 
Működési célú pe. átadás 0 0 0   
Felhalmozási célú pe. átadás 0 0 0 
Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 
Előző évi maradvány átadás 0 0 0   
 
 
Összesen: 0 0 0  
 
 
A pénzeszköz átadás részleteit az E jelű tábla részletezi. 
 
 
 
4.) Intézményi beruházási kiadások 
 
                        adatok eFt-ban 

Megnevezés                                              Eredeti        Módosított        Teljesítés      % 
                                                                                  előirányzat 
Immateriális javak 835 5.485 4.468 81,46 
Ingatlanok  501.197 486.778 97,12 
Földterület  208 208 100,00 
Gépek, berendezések 5.835 9.692 9.573 98,77 
Járművek 4.167 4.167 347 8,33 
Állami készlet, tartalék  26.320 14.360 54,56 
ÁFA  2.167 107.289 104.759 97,64 
Állami készlet, tartalék ÁFA  6.580 3.590 54,56 
 
 

Összesen: 13.004 660.938 624.083 94,42 
 
 
 
A 2009. évi elemi költségvetésben 17.359 eFt intézményi beruházást szerepeltettünk az alábbi 
megbontásban: 
 
- immateriális javak 835 eFt + ÁFA 
- gép, berendezés és felszerelés 5.835 eFt + ÁFA 
- járművek 4.167 eFt + ÁFA 
 
A 2009. évi részben működési, részben szakmai célokat szolgáló intézményi beruházás végső 
összege: 624.083 eFt 
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Többletforrás:   
 
- Működési többletbevétel: 15.000 eFt 
- Ágazati informatikai fejlesztés 2.700 eFt 
- Pályázatok (INTERREG, ROP, Vízgazd. pályázatok, Life):  592.585 eFt 
- Tárgyi eszköz értékesítés 794 eFt 
 
ÖSSZESEN: 611.079 eFt 
  
Az intézményi beruházásokat a H/2. jelű tábla tartalmazza. 
 
 
 
5.) Felújítás 
                 adatok eFt-ban 
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés      % 
                                                                            előirányzat 
Ingatlanok 0 6.701 6.700 100,00 
Gépek, berendezések 0 0 0 
Járművek 0 0 0 
ÁFA  0 1.348 1.348 100,00 
 
 

Összesen: 0 8.049 8.048 100,00 
 
 
A 2009. évi elemi költségvetésben nem terveztünk, de az Igazgatóság tulajdonában lévő Gép-
üzem felújítása elengedhetetlen volt. A Kis-Balaton I- ütem területén lévő Kányavári híd el-
kezdett felújítása befejeződött.  

A felújítások tételes felsorolását a H/3. jelű tábla tartalmazza. 
 
 
 
6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
               adatok eFt-ban 
Megnevezés    Eredeti Módosított Teljesítés      % 
                                                                                előirányzat 
Felhalmozási célú pe. átadás    

fejezeten belül 0 0 0 
Felhalmozási célú pe. átadás 
 fejezeten kívül 0  0 0  
 
 

Összesen: 0 0 0  
 
 
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás az év során nem történt. 
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7.) Egyéb központi beruházások 
 
- Vízbázisvédelem 2003. évben induló 
- Sorok-Perint partbiztosítás 
- Lendva-patak depónia-korszerűsítés 
- Szentgotthárdi duzzasztó 
- Rábai Őrtelepek rekonstrukció 
- Pályázatok előkészítése,önrész 
- Muravédelmi központ és őrtelep 
- Cinca iszapolás Celldömölk 
- Kápolna és Főnyedi szivattyútelep 
-  Kis-Balaton 21T,4T,2T 
- Mederbiztosítás, hullámtér rendezése 
- Gyöngyös patak rendezése 
- Gyöngyös műcsatorna 
- Szentpéterfa Pinka töltés 
- Rába töltés járhatóságának biztosítása 
 
 
A központi beruházások 2009. évben megvalósuló műszaki tartalmának leírása a Vízügyi 
szakmai feladatok teljesítése fejezetben található. 
 
Az egyéb központi beruházások tételes felsorolását a H/4. jelű táblázatban szerepeltettük. 
 
 
 
8.) Kölcsönök 
 
 
Az előirányzatok és teljesítések alakulása: 
                adatok eFt-ban 

Megnevezés Eredeti Módosított  Teljesítés % 
                                                                              előirányzat 
 
Kölcsön nyújtás ÁH kívülre  3.480 3.480 100,00 
 
 

A dolgozók részére lakásépítés és vásárlás céljából az Igazgatóság a Kollektív Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően támogatást nyújt. 

 
Kölcsönök: D jelű táblázat. 
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9.) Bevételek 
 
Az előirányzatok és teljesítések alakulása: 

                adatok eFt-ban 
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 

                                                                            előirányzat 
 
Működési bevétel 85.500 194.335 184.029 94,70 
Felhalmozási és tőkejellegű bev. 5.000 608.547 603.549 99,18 
Támogatások és átvett. pe. 886.106 1.270.568 1.273.507 100,23 
 
 

Összesen: 976.606 2.073.450 2.061.085 99,40 
 
 
 
     Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
                                                                              előirányzat 
 
Egyéb sajátos bevétel 71.250 119.691 116.242 97,12 
ÁFA bevétel, visszatérülés 14.250 40.135 33.242 82,83 
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁH kív. 0 34.509 34.545 100,10 
 
 
Összesen:                85.500 194.335 184.029 94,70 
 
 
A bevételek részletes felsorolását  az F/2 jelű táblázat ismerteti. 
 
Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból származó bevételünk évek óta közel azonos összeg-
gel szerepel.  
 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása: 
 
                   adatok eFt-ban 
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 
                                                                              előirányzat 
 
Immateriális javak ért.     
Ingatlanok értékesítése 5.000 5.000   
Termőföld értékesítése 
Gép, berendezés, felszerelés ért.  493 493 100,00 
Járművek értékesítése  298 300 100,67 
Felhalm. c. pénzeszk.átvét. ÁH kívülről  602.756 602.755 100,00 
          
 
Összesen: 5.000 608.547 603.549 99,18
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A gépek, berendezések és felszerelések közül másológép, monitor, számítógép, nyomtató, 
világítási egység, fűkasza, valamint geodéziai mérőműszer értékesítésére került sor. A jármű-
vek közül 1 db régi gépkocsit adtunk el. 
 
 
 
Támogatások és átvett pénzeszközök: 
 

Előirányzatok és teljesítések alakulása: 

                      adatok eFt-ban 
Megnevezése                                              Eredeti            Módosított             Teljesítés  

                                                                                 előirányzat 
 
Költségvetési támogatás 878.102 1.087.177 1.087.177  
Intézményi felhalm. kiad. tám. 8.004 8.004  8.004 
Kormányzati felhalm. támogatás 0 46.785  46.785 
Fejezeti kezelésű támogatás 0   0 
Támogatásértékű működési bevétel 0 69.162  70.741 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2.700  2.700 
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. 0 56.740  58.100 
 
 
Összesen: 886.106 1.270.568 1.273.507 
     
 
Az Igazgatóság bevételeinek alakulását jelentősen befolyásolják az egyéb központi beruházá-
sok, az elnyert nemzetközi pályázatok és a vállalkozási bevételek. A bevételek növelésére a 
fentiek miatt nem látunk reális lehetőséget. 
 
Bevételek részletes bemutatása: F/1, F/2, F/3. jelű táblák 
 
 
 
10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése 
 
                        adatok eFt-ban 

Megnevezése                                                 Eredeti           Módosított        Teljesítés 
                                                                                      előirányzat 
Ágazati célelőirányzat 0 61.000 61.000 
Védekezési feladatok 0 204.005 204.005 
Preventív feladatok 0 15.000 15.000 
OKKP 0 847 847 
Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok  402 402 
 

Összesen: 0 280.407 280.407 
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A célelőirányzatoktól átvett feladatokra biztosított előirányzatok felhasználása maradéktalanul 
teljesültek. A feladatok a szöveges értékelés I/2. „Előirányzatokkal való gazdálkodás” részben 
részletezésre kerültek. 

Az átvett feladatokat a C jelű táblázat ismerteti. 
 
 
 
11.) Előirányzat-maradvány elszámolása 
                                         adatok eFt-ban 
   2008. év 2009. év 
 
Vállalkozási tartalék felhasználása  7.371 30.410 
Működési költségvetés előirányzat maradványa:  77.792 60.543 
Központi felhalm. kiadások ei. maradványa:  0 0 
 
 
Összesen:  85.163 90.953 
 
 
 

Felhasználása: 
Személyi kiadás  2.992 6.737 
Munkaadót terh. Hozzájárulások  958 2.040 
Dologi kiadások  81.213 53.157 
Előző évi maradvány átadás  0 0 
Intézményi beruházás  0 29.019 
Központi beruházás  0 0 
Egyéb pénzbeli juttatás  0 0 
 
 
Összesen:  85.163 90.953 
 
 
 
 
2009. évi előirányzat maradvány: 
 
Működési költségvetés előirányzat maradványa:  77.792 60.543  
Központi felhalm. kiadás előirányzat maradványa:  0 0 
 
 
Összesen:  77.792 60.543 
 

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
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Felhasználása: 
 
Személyi kiadás 2.992 6.737  
Munkaadót terh. Hozzájárulások  958 2.040 
Dologi kiadás  73.842 22.747 
Intézményi beruházás  0 29.019 
Előző évi maradvány átadás  0 0 
 
 
Összesen:  77.792 60.543 
 
 
Előirányzat-maradvány elszámolás: II/2A és II/2B jelű táblák 
 
 
 
III.  Egyéb 
 
1.) Gazdasági társaságban való részvétel 
 
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tulajdonában gazdasági társa-
ság nincs. 
 
 
2.) Társadalmi szervezetek támogatása  
 
Az Igazgatóság részéről a helyi ágazati szakszervezet részére támogatás folyósítása nem tör-
tént. 
 
 
3.) Vagyongazdálkodás 
 
Az Igazgatóság vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik.  
 
 
 
4.)  Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások 
 
A „K” jelű táblában az alábbi projektek kerültek részletezésre: 
 
- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezeti Erőforrás Operatív Program 

keretében megvalósuló „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projekt. (KEOP-
7.2.1.1./1F-2008-0010) 

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Regionális  Operatív Prog-
ram keretében megvalósuló „Lukácsházi tározó” című projekt. (NYDOP-4.2.1/A-2008-
0001) 

- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezet és Energetikai Operatív 
Program keretében megvalósuló Vízgazdálkodási tervezési konstrukció – Vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0./A-2008-0003) 
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- Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezet és Energetikai Operatív 
Program keretében megvalósuló „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatke-
zelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás meg-
alapozása és eszközrendszerének kialakítása” (KEOP-2.5.0./B-2008-0001) 

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „A víz a 
környezet gyöngye” című projekt. (SI-HU-1-2-011) 

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Geoter-
mikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók értékelése és a közös hévízgazdálkodási 
terv előkészítése a Mura-Zala medencében” című projekt. (SI-HU-1-2-013) 

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Duzzasz-
tók átjárhatósága a határvidéki Rábán” című projekt. (L00023) 

- Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Ausztria-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósuló „Rába elő-
rejelzési modellje” című projekt. (L00021) 

 
 
 
5.) FEUVE rendszer működése  
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §-ának, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. Kormányrendelet 149.§-ának megfelelően tájékoztatást adunk az 
Igazgatóságnál működő folyamatban lévő előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés megszerve-
zéséről és annak gyakorlati végrehajtásáról.  
 
Az Áht. 120/B. §-a (1) bekezdése szerint az Igazgatóság vezetője kialakította és működteti a 
belső kontrollrendszert, melynek főbb céljai: 

a) a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazda-
ságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; 

b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; 
c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
 
A fenti célok elérése érdekében az igazgató megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelé-

si rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring 
rendszert alakított ki és működtet. 
 
A kontrolltevékenységek felölelik mindazokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a ve-
zetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek az azokat veszélyezte-
tő kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti 
hierarchia minden szintjén és minden működési területen megjelennek. 
 
A FEUVE elemei: 

1. az Ellenőrzési nyomvonal 
2. a Kockázatkezelési szabályzat 
3. a Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje és szabályai 
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Az ellenőrzési nyomvonal az Igazgatóság tervezési, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazza, táblázatos formában. Az ellenőrzési nyomvo-
nalak a szakágazati osztályokra is elkészültek, így a tevékenységek áttekinthetősége a nyom-
vonalban nagy segítséget nyújt a külső és belső ellenőrök, valamint a vezetői ellenőrzés szá-
mára is.  
A nyomon követési eljárások kidolgozottak, a folyamatok, határidők, felelősök, az ellenőrzési 
pontok az ellenőrzési nyomvonalban megtalálhatók, beazonosíthatók. 
A FEUVE gyakorlati működését rendszer ellenőrzés keretében 2009 évben is felülvizsgáltuk, 
az egységvezetők írásban nyilatkoztak a tevékenységi területükön megvalósuló folyamatban 
lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséről, a szervezeti változásokat és a tevé-
kenységek bővülését aktualizáltuk. 
 
Az Igazgatóságunk kockázatkezelési rendszert működtet. 
 
A Kockázatkezelési Szabályzat alapján elkészítettük az Igazgatóság kockázati önértékelését 
és szintfelmérését szervezeti egységenként. 
A folyamatlisták tartalmazzák a fő folyamatokat, a folyamatokat és a folyamatgazdák kijelö-
lését. 
A kockázatokat értékeltük az Igazgatóságra gyakorolt hatásuk és az előfordulásuk valószínű-
sége szerint.  
A kockázati önértékelés és szintfelmérés tartalmazza a munkafolyamatokban rejlő kockázato-
kat, a minősítést, és a belső ellenőrzési fókuszt. Az elemzés során elkészítettük valamennyi 
egység kockázati térképét. 
A belső ellenőr az éves ellenőrzési feladatokat ennek megfelelően a magas, és közepes kocká-
zatú folyamatokból választotta. Magas kockázatú tevékenységek legfőképp a gazdálkodás 
területén (közbeszerzés, beruházások, kötelezettségvállalások, vagyongazdálkodás és vagyon-
védelem, pénzgazdálkodás), valamint árvízvédelmi és munkavédelmi feladatok végzésénél 
jelentkeznek. Külső kockázatok a finanszírozás vonatkozásában vannak, mert szűkös költség-
vetési források állnak rendelkezésre az Igazgatóság zavartalan működéséhez. 
 
A Kockázatkezelési Szabályzat előírása alapján a munkafolyamatokban felmerülő kockázato-
kat az egységvezetők a belső ellenőr közreműködésével évente felülvizsgálták. 
Az eltelt időben történő változásokat beépíttettük az új aktualizált munkaanyagba, figyelembe 
véve az új feladatokat és a szervezeti átalakításokat. Intézkedéseket tettünk a kockázatok mi-
nimalizálása érdekében. 
 
A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének szabályozásában nem történt változás. 
 
 
 
Szombathely, 2010. február 23. 
 
 
       (:Nádor István:) 
             Igazgató 
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