
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XX/1130/6/2010. 

 
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

 
alapító okirata 

 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben és a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat 
figyelembe véve — az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben — 
felhatalmazás alapján a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 

Igazgatóság 
A költségvetési szerv rövidített neve: VKKI 
A költségvetési szerv neve angolul: Central Bureau of Water and Environment 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D 
 
3. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság létrehozásáról 

rendelkező jogszabály megnevezése:  
 
A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 351.070/1993. számú határozata. 
 
4. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság jogszabályban 

meghatározott közfeladata:  
 
Az alapító okirat 11. pontja szerinti állami feladatok. 
 
5. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság működési köre: országos 
 

 



6. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság irányító szervének neve, 
székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
 
8. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság működésének rendje: 
 
Az intézmény szervezeti és működési rendjére, valamint a munkáltatói jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat a főigazgató által elkészített és a vidékfejlesztési 
miniszter által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
9. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vezetőinek kinevezési 
rendje, valamint a kinevezés időtartama: 
 
A VKKI f őigazgatóját a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés öt év határozott időtartamra szól. 
 
10. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: 
 
A VKKI dolgozóinak munkaviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott 49/1993. (III. 26.) 
Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A VKKI dolgozói felett a munkáltatói 
jogokat a főigazgató gyakorolja. 
 
11. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság alaptevékenysége: 
11.1. Eljár a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 4. §-ában foglalt 
- Kormány által kijelölt - vízügyi igazgatási szervként. 
 
11.2. Ellátja a vidékfejlesztési miniszter (továbbiakban: miniszter) feladat- és 
hatáskörébe tartozó 
 
— a vizek kártételei elleni védelemmel, 
 
— vízgyűjtő-gazdálkodással, 
 
— vízrajzi tevékenységgel, 
 
— közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, 
 
— egyes Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló központi, illetve 
pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával, 
 



— központi vízügyi nyilvántartások és informatikai rendszerek üzemeltetésével 
kapcsolatos, valamint múzeumi, levéltári, könyvtári, továbbá egyéb, a miniszter által 
feladatkörébe utalt feladatokat. 
 
11.3. .Az 1. és 2. pont szerinti állami alaptevékenysége körében ellátja: 
 
— az egyes Európai Uniós és hazai források felhasználásával megvalósuló nagy és 
kiemelt beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs feladatokat, a 
vízgazdálkodásban megvalósuló KIOP programokat valamint az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) központi és pályázati 
programjainak szakmai előkészítését, illetve a központi programok megvalósítását; 
 
— a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknak (továbbiakban: KÖVIZIG) az 
állami tulajdonú vizek kezelésével kapcsolatos szakmai tevékenységük, illetve a 
működésüket meglapozó közgazdasági feltételrendszer koordinációját, valamint részt 
vesz az országos és területi vízgazdálkodás stratégiájának, koncepciójának 
kialakításában és a vízgazdálkodás nemzetközi feladatainak ellátásában, közreműködik 
a kutatás-fejlesztési koncepciók kidolgozásában, a kutatás-fejlesztési tevékenység 
tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében és az eredmények 
hasznosításában; 
 
— a vidékfejlesztési miniszter (továbbiakban: miniszter) feladat- és hatáskörébe 
tartozó egyes múzeumi, levéltári, könyvtári feladatokat. 
 
3.1. Európai Uniós, illetve kiemelt programok végrehajtása körében: 
3.1.1. ellátja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése megvalósításával kapcsolatos 
beruházói és koordinációs feladatokat; 
3.1.2. összefogja a vízgazdálkodásban megvalósuló KIOP programokat; 
3.1.3. ellátja a vízgazdálkodási beruházások EU-s feladatainak előkészítését; 
3.1.4. részt vesz az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) központi és pályázati programjainak szakmai előkészítésében, 
költségvetésének megtervezésében; 
3.1.5. kedvezményezettként lebonyolítja, megvalósítja a tárca KEOP központi 
programjaként meghatározott nagy- és kiemelt projektjeit, beruházásait, a 
megvalósításhoz szükséges beruházás-előkészítő és tervezési feladatokkal együtt; 
3.1.6. szakértő szervezetként részt vesz a pályázati programok megvalósításának 
szakmai ellenőrzésében, központi programokhoz való illeszkedésének vizsgálatában, 
szakmailag véleményezi a megvalósult pályázatok kitűzött céljainak való 
megfelelőségét; 
3.1.7. ellátja a jelentős hazai és Európai Uniós támogatással megvalósuló 
környezetvédelmi és vízügyi beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs 
feladatokat; 



3.1.8. beruházóként megvalósítja a kormányzat, illetve a minisztérium által feladatként 
részére előírt környezetvédelmi és vízügyi fejlesztéseket különösen a 
Hulladékgazdálkodás (égetés), Kármentesítés - állami felelősségi körbe tartozó 
projektek, Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás (árvíz), Kiemelten kezelt 
vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi beruházások, a Víz 
Keretirányelv (a továbbiakban: VKI) végrehajtásának állami intézkedései; 
3.1.9. létrehozza és működteti a beruházások előkészítéséhez és megvalósításához 
szükséges projekt végrehajtási egységet. 
 
3.2. Központi víz- és környezeti kárelhárítási feladatok körében: 
3.2.1. közreműködik az árvízvédelmi és vízrendezési koncepció, valamint stratégia 
meghatározásában, az országos és térségi vízkárelhárítás, vízrendezési programok és 
fejlesztési tervek kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében; 
3.2.2. koordinálja és felügyeli a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 
kezelésében lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, 
üzemelését, és a rekonstrukciós feladatokat; 
3.2.3. közreműködik az árvízvédekezés országos irányításában; 
3.2.4. biztosítja az Országos Műszaki Irányító Törzs, valamint Központi Ügyelet és 
ezen belül a Központi Környezetbiztonsági Ügyelet működését; 
3.2.5. koordinálja a folyók, tavak medrének állapotértékelését, a folyó és vízi út 
kataszterek kidolgozását, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felmérését; 
koordinálja és felügyeli a hajóút-kitűzési, a vízi út fenntartási tevékenységeket; 
3.2.6. felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési 
tervek végrehajtását, a part-, meder- és vízszint szabályozási feladatokat, a partvonal 
szabályozási teendőket; 
3.2.7. felügyeli a védekezés humán erőforrásainak rendelkezésre állását, a védekező 
személyzet kiképzését; 
3.2.8. ellátja a környezetvédelmi-vízminőségi kárelhárítás végrehajtásához szükséges, 
KÖVIZIG-ekre háruló szakmai feladatok felügyeletét, ellenőrzését és koordinációját a 
miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint; 
3.2.9. a miniszter, illetve a vízügyi szakállamtitkár által meghatározott 
feladatmegosztás szerint részt vesz a környezeti kárelhárítás országos védekezési 
feladatainak megszervezésében, operatív műveleti irányításában, közreműködik az 
árvíz- és belvízvédekezés, a környezeti kárelhárítás, a nukleáris balesetből eredő 
vízgazdálkodási kár vagy veszély esetén szükséges tevékenység országos 
irányításában, az ezzel járó központi szakfeladatok ellátásában, a rendkívüli készültség 
beálltáig és rendkívüli készültségben az árvíz- és belvízvédekezés országos 
irányításában; 
3.2.10. koordinálja és ellenőrzi a vízkár-elhárítási és környezeti kárelhárítási 
védekezési eszközök, gépek, berendezések és felszerelések, a jégtörő hajópark és 
vízügyi távközlés működtetését és felhasználását, a fejlesztési javaslatok kidolgozását, 
jóváhagyott fejlesztések végrehajtását, a technológiák folyamatos korszerűsítését; 
3.2.11. részt vesz az árvízvédelmi feladatok, síkvidéki, a hegy- és dombvidéki, a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás, a belterületi vízrendezési feladatok, valamint az árvíz- 
és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás szakmai irányításában; 



3.2.12. részt vesz az állami tulajdonú főművek fenntartásának és üzemeltetésének 
irányításában; 
3.2.13. közreműködik az önkormányzati környezeti és vízkár-elhárítási szakmai 
feladatok irányításában; 
3.2.14. ellátja az aszálykárelhárítással kapcsolatos koordinációs feladatokat; 
3.2.15. részt vesz a határvízi és a nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 
ellátásában; 
3.2.16. részt vesz a védőművek építésében, fejlesztésében, illetve az építés, fejlesztés 
összehangolásában; 
3.2.17. közreműködik a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos országos 
tájékoztatásban. 
 
3.3. Vízgyűjtő-gazdálkodási és vízrajzi feladatok körében: 
3.3.1. összeállítja az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és koordinációs 
tevékenysége révén gondoskodik arról, hogy az ország egész területére, ezen belül a 
Duna közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyűjtőin tizenhét vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési részegységre egységes tartalommal készítsék el a vízgyűjtő 
gazdálkodási tervet az illetékes igazgatóságok (KÖVIZIG); 
3.3.2. részt vesz az EU VKI szerinti hazai és nemzetközi vízgyűjtő-tervezési feladatok 
ellátásában, koordinálja a KÖVIZIG-ek ez irányú területi feladatait; 
3.3.3. ellátja a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységével kapcsolatos, 
külön jogszabályban meghatározott rá háruló feladatokat; 
3.3.4. ellátja a védekezés alatt szükséges vízrajzi tevékenységet; 
3.3.5. koordinálja a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok által ellátott vízrajzi 
tevékenységet; 
3.3.6. részt vesz a területi észlelő-rendszerek egységes hálózati irányításában; 
3.3.7. javaslatot tesz az országos vízrajzi monitoring hálózat működtetésére és 
fejlesztésére, koordinálja a vízrajzi beruházásokat; 
3.3.8. biztosítja a vízrajzi monitoring hálózat adataiból képzett információk tárolását és 
közreadását; 
3.3.9. közreműködik a vizek rendszeres mennyiségi és minőségi állapotértékelésével, 
előrejelzésével kapcsolatos feladatokban; 
3.3.10. ellátja a vízkészlet-gazdálkodás elemeinek (vízigény, vízkészlet, kapacitások), 
folyamatos nyilvántartását és értékelését; 
3.3.11. végzi a vízkészletvédelmi beruházások (vízbázisvédelem, folyó- és állóvizek 
vízminőség-javító rehabilitációja) vízgazdálkodási megalapozását és koordinálását; 
3.3.12. koordinálja a távlati vízbázisok védelmével kapcsolatosan a KÖVIZIG-ek 
kötelezettségébe tartozó feladatokat; 
3.3.13. részt vesz a KÖVIZIG-ek vízkészlet-gazdálkodást érintő szakértői feladatainak 
koordinálásában; 
3.3.14. a vízhasználatra vonatkozóan gazdasági elemzéseket végez, illetve összesíti és 
nyilvántartja az e témában hozzáférhető adatokat; 
3.3.15. részt vesz a települési és regionális területrendezési és területfejlesztési tervek 
elbírálásában és véleményezésében; 
3.3.16. részt vesz az integrált vízkészlet-gazdálkodás információs rendszeréhez 
kapcsolódó fejlesztések végrehajtásában; 



3.3.17. gondoskodik a vízgazdálkodási szakterület minőségügyi és műszaki 
szabályozásainak egységes kezeléséről; 
3.3.18. ellátja az integrált folyógazdálkodás feladatait a vízgyűjtő-gazdálkodás 
keretein belül; 
3.3.19. közreműködik a vízkészlet- és vízhasználati adatok nyilvántartásában és 
feldolgozásában figyelemmel a nemzetközi adatszolgáltatási igényekre is; 
3.3.20. közreműködik a nemzetközi vízügyi együttműködésből adódó feladatok 
ellátásában. 
 
3.4. Víziközmű feladatok körében: 
3.4.1. közreműködik a víziközmű szakmapolitikák, koncepciók, stratégiák és 
jogszabályok szakmai előkészítésében, az átfogó országos tervek kidolgozásában, a 
nemzetközi és magyarországi alapokból támogatott projektek végrehajtásában; 
3.4.2. ellátja a területi szervek víziközműves tevékenységének szakmai irányítását és 
ellenőrzését, a nemzeti programokkal (Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és 
Tisztítási Program, Ivóvízminőség-javító Program) kapcsolatos tevékenység 
koordinációját; 
3.4.3. közreműködik az EU csatlakozással kapcsolatos víziközműves szakterületi 
feladatok végrehajtásában, az EU VKI feladatai ellátásában; 
3.4.4. közreműködik rendkívüli helyzetekben - beleértve a nukleáris veszélyhelyzetet 
is - a víziközmű szolgáltatás, illetve a vízellátás biztonságával kapcsolatos feladatok 
országos szervezésében és az ez irányú tevékenység operatív irányításában; 
3.4.5. ellátja a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló országos program, 
valamint a nukleáris baleset - elhárítással kapcsolatos, szakterületét érintő feladatokat; 
3.4.6. figyelemmel kíséri és értékeli a vízellátás, csatornázás és szennyvíztisztítás, 
szennyvíziszap kezelés, elhelyezés és hasznosítás országos és regionális helyzetét, 
ideértve a települési vízellátási és szennyvíz-elvezetési, valamint ivóvízminőség 
ellenőrzési feladatokat, s a szennyvízminőségi adatokat; 
3.4.7. közreműködik a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok víziközművekhez 
kapcsolódó informatikai tevékenységének összehangolásában; 
3.4.8. ellátja a vízellátás, csatornázás szakterület műszaki és gazdasági alapadatai 
gyűjtésének, elemzésének, az adatbázisok gondozásának feladatait a települési 
víziközmű-üzemeltető szervezetek és az ipari vízhasználók területén; 
3.4.9. közreműködik a sérülékeny üzemelő vízbázisok biztonságba helyezési 
munkálatainak előkészítésében és végrehajtásában; a biztonságban tartás és a 
működtetés feladatainak ellátásában; 
3.4.10. közreműködik az ivóvízminőség javítását szolgáló és a települési szennyvizek 
elvezetésével, tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és 
regionális programok előkészítésében és megvalósításában, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó adatgyűjtésben; 
3.4.11. gondoskodik a vízközmű szakterületet érintő, különös tekintettel az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Programban szereplő adatgyűjtések végrehajtásáról és más 
adatgyűjtésekkel való összehangolásáról; 
3.4.12. koordinálja a Települési Szennyvíz Információs Rendszerrel (TESZIR) 
kapcsolatosan a KÖVIZIG-ek kötelezettségébe tartozó adatkarbantartási feladatokat; 



3.4.13. ellátja a TESZI ügyfélszolgálat szakmai feladatait, közreműködik a TESZIR 
szakmai honlap fejlesztésében, karbantartásában; 
3.4.14. közreműködik a TESZIR-hez kapcsolódó fejlesztések végrehajtásában; 
3.4.15. közreműködik a víziközmű szakterületet érintő adatok nyilvántartásában és 
feldolgozásában, figyelemmel a nemzetközi adatszolgáltatási igényekre is, különös 
tekintettel az EU települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK tanácsi irányelve 
által meghatározott jelentési kötelezettségekre. 
 
3.5. A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb feladatok körében: 
3.5.1. közreműködik a feladatkörét érintő, vízgazdálkodással és környezetvédelemmel 
összefüggő jogszabályok szakmai előkészítésében, a vízügyi és környezetvédelmi 
kormányzati beruházások és beruházási célprogramok végrehajtásából adódó, a 
miniszter által meghatározott feladatok ellátásában; 
3.5.2. közreműködik a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók, 
tanulmányok és tervek előkészítésében; 
3.5.3. részt vesz a miniszter felelősségi körébe tartozó, a tevékenységi körét érintő - 
vízügyi-környezetvédelmi tárgyú koncessziós szerződések előkészítésében; 
3.5.4. ellátja a vízügyi-környezetvédelmi szabványosítás nyilvántartási és fejlesztési 
tevékenységét; 
3.5.5. a jóváhagyott vagyonkezelési stratégia alapján közreműködik a miniszter 
vagyonkezelési tevékenységében; 
3.5.6. ellátja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a miniszter felelősségi körébe tartozó 
kármentesítési projektek irányításával kapcsolatos feladatokat a miniszter által 
közzétett feladatmegosztás szerint; 
3.5.7. ellátja a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek 
megfelelőségét vizsgáló ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésével kapcsolatos 
külön jogszabályban előírt feladatokat; 
3.5.8. a KÖVIZIG-ek működését meghatározó közgazdasági feltételrendszer 
összehangolására és jobbítására irányuló javaslatokat tesz, a gazdaságirányítási 
tevékenység területén döntéselőkészítő munkát végez. 
3.6. Országos vízügyi informatikai szolgálattal kapcsolatos feladatok körében: 
3.6.1. gondoskodik az országos vízügyi informatikai és hírközlési rendszerek 
folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, biztosítja e rendszerek szolgáltatásainak 
elérhetőségét az ágazat szereplői számára; 
3.6.2. koordinálja a rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
3.6.3. ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZI), valamint a hozzá 
kapcsolódó térinformatikai rendszer és szakmai honlap üzemeltetési és fejlesztési 
feladatait. 
3.7. Múzeumi, levéltári és könyvtári feladatok körében: 
3.7.1. ellátja a magyar környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos 
muzeális értékű tárgyak, dokumentumok felkutatását, beszerzését, gyűjtését, 
megőrzését, restaurálását, védelmét, tudományos nyilvántartását, feldolgozását és 
bemutatását, valamint egyéb közművelődési hasznosítását; 



3.7.2. múzeumi kiállításokat rendez, szervez és tart fenn; az adott tárgykörökben 
szakmatörténeti kutatásokat folytat, szak- és ismeretterjesztő közleményeket tesz 
közzé, kiadványokat készít és terjeszt; közreműködik a nemzetközi szaktörténeti 
tevékenységben; 
3.7.3. ellátja a szakmai felügyeletet az egyéb kezelésben lévő vízügyi és 
környezetvédelmi történeti helyszínek, gyűjtemények és emlékek megőrzésével, 
védetté nyilvánításával, fejlesztésével, nyilvántartásával és bemutatásával kapcsolatos 
ügyekben; 
3.7.4. könyvtári tevékenysége körében a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással 
összefüggő nyomtatott szakirodalom tervezett gyarapítása, tárolása, rendszerezése, 
számítógépes feldolgozása mellett kezeli a környezetvédelmi és vízügyi szakirodalmi 
információs bázist, ellátja a nyilvános közkönyvtári feladatokat; 
3.7.5. gyűjti, őrzi, nyilvántartásba veszi és feldolgozza a teljes körű magyar nyelvű és 
a válogatott idegen nyelvű környezetvédelmi és vízügyi szakirodalmat, elvégzi annak 
bibliográfiai feltárását, kiépíti számítógépes adatbázisát; 

3.7.6. feltárja és használhatóvá teszi az ágazati köteles példányokat, valamint az 
ágazati K+F tevékenység keretében elkészült tanulmányokat; 
3.7.7. szakmai felügyeletet gyakorol az ágazat intézményi könyvtárai felett, a 
szakkönyvtári referens szolgálat mellett dokumentációs és információs tevékenységet 
folytat, részese az ágazati tájékoztatási tevékenységnek, együttműködik az országos 
könyvtári rendszer könyvtáraival; 
3.7.8. részt vesz a szakbibliográfiák és más - tevékenységi körébe vágó - 
szakkiadványok előállításában és terjesztésében, a kiadványok nemzetközi cseréjében; 
levéltári tevékenységet lát el, amelynek illetékességi és gyűjtőköre a miniszter által 
irányított központi és területi szervek, intézmények, ágazati irányítása alá tartozó 
gazdálkodó szervezetek, egyesületek, a vízgazdálkodási társulatok és szövetségeik, 
mindezen szervek jogelődeinek, továbbá a szakterületek jelentős személyeinek 
levéltári anyagára terjed ki; 
3.7.9. levéltári államigazgatási feladatainak ellátása mellett gyűjti, rendszerezi, 
szakszerűen kezeli a működési területén keletkezett maradandó értékű iratokat, azokat 
az ügyviteli munka, a műszaki tervezés és a kutatás számára hozzáférhetővé teszi a 
szükség szerinti információs bázis kialakításával és működtetésével. 
 
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 
Az alaptevékenységek besorolása: 
 
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 
 
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése 
 
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása 



 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 
 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
 
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 

tevékenység 
 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 
12. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vállalkozási 
tevékenysége: 
 
Alaptevékenységeinek ellátását nem veszélyeztetve, kérelem alapján és ellenérték 
fejében alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson 
kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően 
végzett szolgáltatói tevékenységet (vállalkozói tevékenységet) azzal a feltétellel 
végezhet, ha a vállalkozói tevékenységének aránya nem haladja meg a 25%-ot a 
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság kiadásaiban. 
 
13. A költségvetési szerv főigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 
 
A főigazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 
14. Vagyonkezelés: 
 
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság kezeli a feladatainak 
ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyont. A 
vagyonkezelői jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a VKKI közötti 
vagyonkezelői szerződés rögzíti. A VKKI a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal 
feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 
 



A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 6., 8., 9., 11. és 13. 
pontjának módosulása 2010. május 29-én, a 10. pont módosulása 2010. július 6-án, a 
felvezető szövegét, 7. pontját érintő változás 2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóság 2009. június 15-én kelt, JKH-86/4/2009. számú alapító okirata hatályát 
veszti. 
 
Budapest, 2010. november ,,    ’’. 
 
            dr. Fazekas Sándor 
 
 
 


