
A vidékfejlesztési miniszter 146/2011. (XII. 23.) VM rendelete
a vízrajzi feladatok ellátásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A vízrajzi feladatok ellátása magában foglalja a vízrajzi tevékenységet, a vízrajzi adatok tárolását, a vizek

állapotértékelését és kutatását, valamint a nemzetközi vízrajzi együttmûködést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter,

a vízgazdálkodásért felelõs miniszter, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OVF), a vízügyi

igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG), a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), a Nemzeti

Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei (a továbbiakban: NeKI kirendeltség) és a „VITUKI” Környezetvédelmi

és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VITUKI) látja el.

2. § A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter feladata a vízrajzi tevékenység mûködési feltételeinek

biztosítása.

3. § A vízrajzi feladatellátással kapcsolatosan a vízgazdálkodásért felelõs miniszter feladata:

a) a vízügyi igazgatás vízrajzi feladatainak szabályozása,

b) a vízrajzi feladatokkal összefüggõ nemzetközi kapcsolatok alakítása,

c) a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és

állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott víztest monitoring

végrehajtásához szükséges, a vízrajzi tevékenység részét képezõ észlelõhálózat fejlesztésének meghatározása.

4. § (1) A vízrajzi tevékenység körében az OVF feladata:

a) a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének országos szintû irányítása, a vízrajzi tevékenység egységességét biztosító

szakfelügyelet ellátása, a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének összehangolása és fejlesztése,

b) a VIZIG-ek vízrajzzal kapcsolatos fejlesztési programjainak, közép- és hosszú távú terveinek jóváhagyása,

beszámolóik elfogadása,

c) a VIZIG-ek és más szervek vízrajzi típusú feladatainak összehangolásával kapcsolatos teendõk ellátása,

d) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszteren keresztül javaslattétel a vízgazdálkodásért felelõs

miniszternek a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: VIZIR) vízrajzi tevékenységhez kapcsolódó

fejlesztésére,

e) az a)–d) pontban foglaltakról a közvélemény tájékoztatása.

(2) Az OVF a vízrajzi tevékenység egységes ellátása érdekében:

a) felelõs a vízrajzzal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatási és mûszaki fejlesztési programok

kidolgozásáért, a középtávú és távlati fejlesztési tervek összeállításért,

b) részt vesz a vízrajzi szabályozás szakmai elõkészítésében,

c) felügyeli a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységét,

d) tájékoztatást ad a vízrajzi tevékenységrõl és az aktuális hidrológiai helyzetrõl,

e) gondoskodik a központi vízrajzi mûszerszolgálat szervezésérõl és ellátásáról, a vízrajzi állomásokon mért adatok

összehangolásáról,

f) gondoskodik az adatforgalmi szabályok szerint megküldött vízrajzi adatok ellenõrzésérõl,

g) a VITUKI közremûködésével gondoskodik a vízjelzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

h) biztosítja rendkívüli helyzetekben (árvíz, belvíz, kisvíz, aszály, a felszín alatti vizekkel kapcsolatos szélsõséges

helyzetek és vízszennyezés) a védekezési, kárelhárítási munkákhoz szükséges adatszolgáltatást, adatgyûjtést,

illetve ezek elrendelésének elõkészítését,

i) rendkívüli helyzetekben közremûködik a VIZIR mûködtetésében,

j) a VITUKI bevonásával gondoskodik a Vízrajzi Évkönyv, valamint egyéb vízrajzi kiadványok szerkesztésérõl és

közreadásáról.
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(3) Az OVF a vízrajzi tevékenység fejlesztése érdekében a VITUKI bevonásával gondoskodik:

a) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos igények feltárásáról és a módszerek fejlesztésérõl,

b) a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos módszertani fejlesztések, mûszaki szabályozások megalapozásáról,

c) a vízrajzi tevékenység során alkalmazásra kerülõ módszerekre, mûszerekre, eszközökre, adatgyûjtõ és -továbbító

rendszerekre, építményekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról és bevezetésérõl,

d) a hidrológiai értékelések fejlesztésének megalapozásáról.

5. § A NeKI a vízrajzi feladatellátása körében:

a) irányítja és felügyeli a vízgazdálkodási információs rendszer vízrajzi alrendszerét, összeállítja a vonatkozó

középtávú és távlati fejlesztési terveket, gondoskodik a folyamatos mûködtetés és a rendszergazdai feladatok

ellátásának feltételeirõl, az adatvédelemrõl és az adatbiztonságról,

b) gondoskodik a vizek állapotértékelésérõl és kutatásáról,

c) a VITUKI közremûködésével gondoskodik a központi vízrajzi adattár mûködtetésérõl, beleértve a vízföldtani

adattárat és az országos kútkataszter vezetését,

d) a VITUKI közremûködésével gondoskodik a hidrológiai állapot országos értékelésérõl, figyelembe véve a

vízhasználatokat és más emberi beavatkozások hatásait is,

e) az OVF véleményének megkérése mellett gondoskodik a nemzetközi vízügyi együttmûködés során a magyar

álláspont vízrajzi szempontból történõ megalapozásáról.

6. § A NeKI és az OVF együttesen:

a) elõkészíti a vízrajzi és víztest monitoring tevékenységét meghatározó éves mûködési, fejlesztési és beruházási

terveket, ideértve a vízrajzi észlelõhálózattal, valamint a vízrajzi adatforgalmi és tárolási renddel kapcsolatos

tevékenységet, valamint a VIZIR fejlesztésére vonatkozó javaslatokat is,

b) gondoskodik a vízrajzi feladatok középtávú és távlati mûködési, fejlesztési és beruházási tervjavaslatainak

összeállításáról, különösen az észlelõhálózatok, az adattárak és adatbázisok fejlesztése vonatkozásában,

c) gondoskodik a vízügyi igazgatás és az országos mûködési körû belföldi, külföldi és nemzetközi szervezetek

közötti rendszeres adat- és információcserére vonatkozó megállapodások szakmai elõkészítésérõl.

7. § A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében:

a) a vízrajzi észlelõhálózat fenntartása, üzemeltetése és a jóváhagyott tervek szerinti fejlesztése,

b) a vízrajzi adatok gyûjtése, feldolgozása és tárolásra történõ átadása,

c) a VIZIG vízrajzi tevékenységére vonatkozó éves tervek elkészítése, közremûködés a középtávú és távlati tervek

készítésében,

d) rendkívüli helyzetekben a VIZIG-ek védekezési, kárelhárítási munkáihoz szükséges adatgyûjtés, állapotfelvétel,

adatszolgáltatás, valamint elõrejelzések készítése, közremûködés a VIZIR mûködtetésében,

e) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a VIZIG-ek területére vonatkozó vízrajzi adat- és

információcserében, valamint az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben,

f) más vízrajzi adatszolgáltatások ellenõrzése, vízrajzi adatainak átvétele, feldolgozása és továbbítása a VIZIR felé,

g) a közvélemény tájékoztatása a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységérõl és az aktuális hidrológiai helyzetrõl,

h) a regionális hidrológiai ismeretszerzés érdekében idõszakos állapotfelvételek és felmérések végzése.

8. § A NeKI kirendeltség vízrajzi feladatai:

a) a vízrajzi adatok tárolása, a betekintési lehetõség és az adatszolgáltatás biztosítása,

b) részvétel a nemzetközi vízügyi egyezményekben megállapított, a NeKI kirendeltségek területére vonatkozó

vízrajzi adat- és információcserében, valamint az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben,

c) a vízhasználók által végzett vízrajzi adatszolgáltatás ellenõrzése, vízrajzi adatainak átvétele, feldolgozása és

továbbítása,

d) a VIZIR vízrajzi alrendszerének mûködtetése, az adatvédelemrõl és az adatbiztonságról történõ gondoskodás.
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9. § (1) A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységébõl származó hiteles adatokat a központi és területi vízrajzi adattárak

(a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.

(2) Az Adattárak igénybevétele a következõ szabályok szerint történik:

a) az Adattárak adataiba való betekintés térítésmentes,

b) másolat önköltségi áron igényelhetõ,

c) egyéb adatszolgáltatásért a ráfordításokkal arányos térítés állapítható meg,

d) a szolgáltatott adatok harmadik fél részére csak az Adattár kezelõjének hozzájárulásával továbbíthatóak,

e) a szolgáltatott adatok további felhasználása során fel kell tüntetni az adatok származási helyének megnevezését.

10. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységérõl szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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