
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

        XX/1130/9/2010. 
 
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 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, 
valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-
ában foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 
1. Elnevezés: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
 
2. Rövidített neve: KÖTI-KÖVIZIG  
 
3. Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári körút 4. 
 
4. Telephelyei:  
 
Szolnoki Szakaszmérnökség 5000. Szolnok, Verseghy u. l.  
Karcagi Szakaszmérnökség 530l. Karcag, Szent István sgt. 7.sz ..  
Mezőtúri Szakaszmérnökség 5400. Mezőtúr, Pétery K. u. 5.sz.  
Kiskörei Szakaszmérnökség 3384. Kisköre, Tisza II.  
Regionális Laboratórium 5000. Szolnok, Tiszaliget  
 
5. Létrehozásáról rendelkező határozat: 1060/1953. (IX. 30.) MT határozat  
 
6. Közfeladata: a 10. pont szerinti állami feladatok  
 
7. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság irányítását 
ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest Kossuth 
tér 11. 

 



 
8. Működési köre: a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 
terület  
 
9. A költségvetési szerv jogállása és gazdálkodási rendje:  
 
A vidékfejlesztési miniszter (továbbiakban: miniszter) által irányított önállóan működő 
és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
 
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként  
  
a) fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket (árvízvédelmi 
fővédvonalak, vizkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főrnűvek) és fejleszti 
azokat;  
 
b) ellátja  
• a távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói,  
• az üzemelő vízbázisok védelmével kapcsolatos,  
• a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos, a környezeti monitoring keretébe nem 
tartozó,  
• a vízkárelhárítással. környezeti és vízminőségi kárelhárítással. valamint a 
környezeti kármentesítéssel, és  
• a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;  
c) végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét;  
d) gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vizeken  
• a vízi utak, valamint a menedék- és szükségkikötők rendeltetésre alkalmas 
állapotban tartásáról, fejlesztéséről,  
• a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelek 
kihelyezéséről és karbantartásáról,  
• a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról;  
e) Vízgazdálkodási Tanácsot hoz létre és működteti azt;  
 
A Kormány által kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként területi 
hulladékgazdálkodási tervet készít;  
 
Az előzőeken túl  
a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei 
területrendezési tervet;  
b) koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területe vízgazdálkodását érintő 
koncepciók és tervek elkészítésében;  



c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi 
létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről;  
d) közreműködik  
da) a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,  
db) a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek 
tisztításával és ártalommentes elhelyezésévei kapcsolatos nemzeti és regionális 
programok elkészítésében,  
dc a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;  
e) összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátja az 
annak működéséhez szükséges feladatkörével összefüggő adatokat, továbbá 
együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel:  
f) együttműködik a helyi önkormányzatokkal, továbbá a vízgazdálkodási társulatokkal 
a vízgazdálkodási feladatok megoldásában;  
g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében;  
h) működteti e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi 
létesítményeket, és az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének 
ellátásához szükséges laboratóriumokat;  
i) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek felkérésére 
szakértőként, vagy adat, tény szolgáltatójaként közreműködik a hatósági, szakhatósági 
eljárásokban.  
 
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása  
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 
 
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységi köre és mértéke:  
 
A költségvetési szerv jogosult vállalkozási tevékenység végzésére oly módon, hogy a 
vállalkozási tevékenység érdekében felmerült kiadások együttes összege nem 
haladhatja meg a ténylegesen teljesített összkiadás 33 %-át. 
 
12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  
 
A költségvetési szerv igazgatóját a miniszter nevezi ki, menti fel, és gyakorolja a vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.  
 
13. A költségvetési szerv dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok:  
 



A költségvetési szerv igazgatója és dolgozói közalkalmazottak. Jogál1ásukra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
 
14. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 7. pontjának 
módosulása 2010. május 29-én, a felvezető szövegét, 9., 10., 11., pontját érintő 
változás 2010 augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Módosító Okirat aláírásával egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. októberében 
kelt, JKH-I03/24/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2010. november „      ” 
 
 
 

 dr. Fazekas Sándor 
  
 
 


