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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 
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, 
valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-
ában foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
1. Elnevezése: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) 
 
2. Rövidített neve: KDV-KTVF 
 
3. Székhelye: 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. 
 
4. Telephelyei: 1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.  

    1088 Budapest, Rákóczi út 41.  
    1113 Budapest, Nagyszőlős utca 41. 
    1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.  

 
5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály: 1/1990. (XI. 13.) KTM rendelet  
 
6. Közfeladata: a 11. pont szerinti állami feladatok  
 
7. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
8. Illetékessége: a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/5. 
pontja szerinti terület 

 



 
9.Jogelődje: Az 1990. december 1. napján alapított Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi Felügyelőség, és az illetékességi területén működött vízügyi 
felügyelet, valamint működő nemzeti park igazgatóságok, a természetvédelmi 
hatósági, szakhatósági feladatkör tekintetében.  
 
10. A költségvetési szerv jogállása és gazdálkodási rendje:  
 
A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított önállóan 
működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

 
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Kr.), valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a 
Kormány által kijelölt  
a) környezetvédelmi, 
b) természetvédelmi, 
c) vízügyi elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként jár el.  
 
Másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó zaj - és rezgésvédelmi 
ügyekben. 
 
A Kormány által a Kr.-ben kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként  
a) ellátja a Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi 
feladatokat, 
b) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot. 
 
Az előzőeken túl  
a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére 
bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, 
továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;  
b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési 
terveket;  
d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő 
tájékoztatást ad azokról;  
e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában; 
f) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal;  
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Vidékfejlesztési  Minisztérium megbízza. 
 
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 



 
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása 

Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése: 
 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés. 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A költségvetési szerv igazgatóját a miniszter nevezi ki, menti fel, és gyakorolja a vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat. 
 
14. A költségvetési szerv dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok: 
 
A költségvetési szerv igazgatója kormánytisztviselő, a dolgozói kormánytisztviselők, 
ügykezelők, illetve munkavállalók. A kormánytisztviselők és ügykezelők jogállására a 
kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, és a külön 
jogszabályok, a munkavállalók jogállására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény, és a külön jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
15. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen Alapító Okirat 7. pontjának és 11. 
pontjának módosítása 2010. május 29-én, felvezető szövegét, 10. és 12. pontját érintő 
módosítás 2010. augusztus 15-én, 14. pontját érintő módosítás 2010. július 6-án lép 
hatályba. 
 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2009. április 30-án kelt, JKH-76/6/2009. 
számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. október „     ” 
 
 

    dr. Fazekas Sándor 
 
 
 
 


