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XX/1130/4/2010. 

 
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

 
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. rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a 
továbbiakban: OKTVF) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom: 

1. A költségvetési szerv elnevezése: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőség 
Rövidített neve: OKTVF 
Idegen nyelvű elnevezései: 
National Inspectorate for Environment, Nature and Water  
 
2. Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a. 
 
3. Az OKTVF létrehozásáról rendelkező jogszabály: a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőségről és a környezetvédelmi felügyelőségekről szóló 1/1990. (XI.13.) 
KTM rendelet. 
 
4. Az alapítás időpontja: 1990. december 1. 
 
5. Az OKTVF illetékességi területe: országos 
 
6. Az OKTVF közvetlen jogelődjei: 

- Környezetvédelmi Főfelügyelőség  
- Környezet- és természetvédelmi Főfelügyelőség 
- Országos Vízügyi Főigazgatóság 
- Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség. 
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7. Az OKTVF jogszabályban meghatározott közfeladatként: a 13. pont szerinti 
állami feladatokat látja el. 
 
 8. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11.   
 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
 
10. Az OKTVF működési rendje: Az OKTVF feladatait és részletes szervezeti 
felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza 
meg, melyet a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá. 
 
11. Az OKTVF vezetőjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés 
időtartama:  Az OKTVF-et főigazgató vezeti, akit határozatlan időtartamra a 
vidékfejlesztési miniszter nevez ki, illetve ment fel. A miniszter irányítási jogkörében 
az OKTVF főigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az OKTVF 
gazdasági vezetőjét.  
 
12. Az OKTVF foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A 
dolgozók foglalkoztatási jogviszonyára a kormánytisztviselők tekintetében a 
kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a munkavállalók 
tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz 
határozza meg. 
 
13. Az OKTVF alaptevékenysége:  

- a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet), valamint 
egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által kijelölt 
környezetvédelmi és természetvédelmi első fokú hatóságként, illetve első fokú 
szakhatóságként jár el; 

- másodfokú hatóságként jár el a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség hatósági jogkörébe tartozó ügyekben; 

- szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, 
tevékenysége során keletkezett adatokat; 

- elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását; 
- ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját; 
- véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket; 
- a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter 

felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
- koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági 

feladatokat; 
- ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák 

műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos, továbbá a 
továbbképzési feladatokat; 
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- ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 
 

Államháztartási szakágazati besorolás:  
 
841104      Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
 
Alaptevékenységének besorolása: 
 
841124      Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység  

 
 14. Az OKTVF vállalkozási tevékenysége: 

 
Az OKTVF szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.  
 
Az OKTVF vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg a 
költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 
 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 
 
15. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az OKTVF Alapító Okirata 7. pontjának 
módosításával beiktatott 8., 10. és 11. pontja 2010. május 29. napján; 12. pontja 2010. 
július 6. napján; a felvezető szövegét érintő változás és 7. pontjának módosításával 
beiktatott 9., 13. és 14. pontja 2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Módosító Okirat aláírásával egyidejűleg az OKTVF 2009. április 30-án kelt, 
JKH-76/4/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. október „     „ 
 
 
 dr. Fazekas Sándor 
 
 

 


