
104. portás * * * *

105. gépmester * * *

106. pincér (felszolgáló) * * * *

107. raktárvezetõ;

raktárvezetõ helyettes

* * *

108. raktáros * *

109. tûzoltó * * *

110. gépjármûvezetõ (tûzoltó) * * *

111. tûzoltó váltásparancsnok * * *

112. anyagmozgató;

targoncavezetõ

* * *

113. gondnok * * *

114. stúdiós/audiovizuális technikus * * *

115. segédmunkás *

116. szállító-, rakodómunkás *

117. takarító *

”

A vidékfejlesztési miniszter 21/2013. (III. 26.) VM rendelete
a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló
146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) 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. § A felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló 101/2007. (XII. 23.)

KvVM rendelet 8. § (3)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a 8. § a következõ

(7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vízföldtani napló elkészíttetésérõl a vízjogi engedélyes által megbízott kivitelezõ köteles gondoskodni. Ennek

érdekében köteles a kivitelezésrõl egy példányban, valamint az 5. § szerinti mérésekrõl 5 példányban adatszolgáltatást

nyújtani a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) részére.

(4) Az MFGI a beérkezett adatszolgáltatás teljességét ellenõrzi és 8 napon belül, szükség esetén hiánypótlást kér.

Az MFGI a beérkezett adatok szakmai felülvizsgálatát követõen elkészíti a vízföldtani naplót, kútkataszteri számmal

látja el, és 30 napon belül 4 eredeti példányát visszaküldi a kivitelezõnek, továbbá egy eredeti példányt elhelyez

a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló jogszabály szerinti, központi vízrajzi adattár vízföldtani adattárában.

(5) A vízjogi engedélyes a kútkataszteri számmal ellátott példányokat a vízjogi engedély iránti kérelemhez csatoltan

a hatóságnak megküldi. Az engedély kiadásával egyidejûleg a vízügyi hatóság a vízföldtani napló egy példányát

megküldi a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége részére.

(6) Amennyiben az engedélyezési eljárás során olyan tényre derülne fény, amely a vízföldtani napló tartalmának

módosítását teszi szükségessé, akkor a vízügyi hatóság a javításról tájékoztatja a központi vízrajzi adattár vízföldtani

adattárát.

(7) Amennyiben a vízügyi hatóság kút megszüntetésérõl dönt, döntésérõl évente, a tárgyévet követõ év január 31-ig

a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségét értesíti.

(8) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kutak esetén a kivitelezõ a 3. melléklet szerinti adatlapot a mûszaki

átadás-átvétellel egy idõben az építtetõnek (engedélyesnek) átadja, valamint azt másolatban a létesítmény

engedélyezésére hatáskörrel rendelkezõ hatóságnak és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének is

megküldi.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 50. szám 6433



2. § (1) A vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(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), továbbá az Országos Meteorológiai

Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) látja el.”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(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 vízrajzi tevékenység minõségét biztosító minõségirányítási eljárás alkalmazása, 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 és a más szervek által végzett vízrajzi tevékenység szabályozására,

e) a központi vízrajzi adattár papír alapú részlegének mûködtetése (beleértve a dokumentumok digitalizálását és

a VIZIR vízrajzi alrendszerbe történõ átadását) az 5. § c) pont kivételével,

f) az a)–e) pontban foglaltakról a közvélemény tájékoztatása.”

(3) Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A NeKI a vízrajzi feladatellátása körében:

a) irányítja és felügyeli a VIZIR 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, így különös tekintettel a felszín alatti vizek vizsgálatának

egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletekben foglaltakra,

c) az MFGI közremûködésével gondoskodik a központi vízrajzi adattár részét képezõ vízföldtani adattár

mûködtetésérõl beleértve a VIZIR részét képezõ országos kútkataszter és hévízkút kataszter vezetését,

d) gondoskodik a hidrológiai állapot országos értékelésérõl, figyelembe véve a vízhasználatokat és más emberi

beavatkozások hatásait, valamint:

da) hidrometeorológiai szakterületen az OMSZ,

db) hidrogeológiai szakterületen az MFGI

dc) rendkívüli helyzetekben (árvíz, belvíz, kisvíz, aszály és vízszennyezés) az OVF, VIZIG véleményét is,

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

álláspont vízrajzi szempontból történõ megalapozásáról.”

(4) A R. 7. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében ellátandó feladatai:”

(5) A R. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében ellátandó feladatai:)

„b) a vízrajzi adatok gyûjtése, feldolgozása és tárolásra történõ átadása, a területi vízrajzi adattár papír alapú

részlegének fenntartása,”

(6) A R. 8. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

(A NeKI kirendeltség vízrajzi feladatai:)

„e) a területi vízföldtani adattár mûködtetése.”

(7) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységébõl származó, valamint a vízföldtani hiteles adatokat a központi és

területi vízrajzi és vízföldtani adattárak (a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.”
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3. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában „a VITUKI közremûködésével” szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdés j) pontjában és a 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében „a VITUKI bevonásával” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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