A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT,
HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
(Aktualizálva: 2016.02.01. )
Törvények
Magyarország Alaptörvénye
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól
2013. évi CCXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról1
2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi LXVI. törvény Az Állami Számvevőszékről
2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról
2009. évi CXLIV. törvény A vízitársulatokról
2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2007. évi CLII. törvény Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
2007. évi CXXIX. törvény A termőföld védelméről
2007. évi CXXIII. törvény A kisajátításról
2007. évi CVI. törvény Az állami vagyonról
2007. évi CI. törvény A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének
biztosításáról
2004. évi CXL. törvény A közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól
2004. évi LXVII. törvény A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett
térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekűségéről és megvalósításáról
2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi XCII. törvény Az adózás rendjéről
2003. évi LVIII. törvény A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról
2000. évi C. törvény A számvitelről
2000. évi XLII. törvény A víziközlekedésről
1998. évi XIX törvény A büntetőeljárásról

1997. évi CXLI. törvény Az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LXXV. törvény A munkaügyi ellenőrzésről
1996. évi LVII. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
1994. évi LIII. törvény A bírósági végrehajtásról
1993. évi LXXVIII. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról
1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról
1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és felszámolási eljárásról
1991. évi XXXIII. törvény Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról
1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről
1952. évi III. törvény A polgári perrendtartásról
Kormányrendeletek
366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről

310/2015. (X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
66/2015. (III.30. ) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról
314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
115/2014. (IV. 3.) Kormányrendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről
83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát
érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és
kibocsátásainak szabályairól
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet a sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett
ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
szabályairól

A vis maior támogatás felhasználásának részletes

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek
meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek
készítéséről, tartalmáról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
282/2009. (XII. 11.) Korm. r. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek
köréről és az eljárás részletes szabályairól
79/2009. (IV. 8.) Korm. r. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
178/2008. (VII. 3.) Korm.r. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról,
záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes
kérdéseiről
269/2007. (X. 18.) Korm. r. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati
szabályairól
257/2007. (X. 4.) Korm. r A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról

91/2007. (IV. 26.) Korm. r. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról,
valamint a kármentesítés szabályairól
90/2007. (IV. 26.) Korm. r. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
311/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Államkincstárról
305/2005. (XII.25.) Korm. r. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról
275/2004. (X. 8.) Korm. r. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről
221/2004. (VII. 21.) Korm. r. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
220/2004. (VII. 21.) Korm. r. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. r. A felszín alatti vizek védelméről
168/2004. (V. 25.) Korm. r. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny
felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről
239/2000 (XII.23.) Korm. rendelet A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekről
120/1999. (VIII. 6.) Korm. r. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról
178/1998. (XI. 6.) Korm. r. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
123/1997. (VII. 18.) Korm. r. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
232/1996. (XII. 26.) Korm. r. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
160/1995. (XII. 26.) Korm. r. A vízgazdálkodási társulatokról

Miniszteri rendeletek
89/2015. (XII. 22.) FM rendelet Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe,
pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő
átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
19/2015. (V. 29.) BM rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról
75/2013. (XII. 18.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
végrehajtásáról
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
módosításáról
18/2012. (IV. 5.) BM rendelet A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos
szabályairól
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet A víziközlekedés rendjéről
10/2010. (VII. 18.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól
30/2008. (XII. 31.) KvVM r. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
101/2007. (XII. 23.) KvVM r. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről
24/2007. (VII. 3.) KvVM r. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
37/2006. (VIII.18.) KvVM-FVM r. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében
megvalósuló Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók területével érintett földrészletek
jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes
szabályairól

18/2005. (XII. 27.) IHM r. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges
közzétételi mintákról
4/2005. (II. 22.) KvVM-FVM r. A Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló Cigánd–
Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint
az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól
31/2004. (XII. 30.) KvVM r. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes
szabályairól
30/2004. (XII. 30.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM r. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM r. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
levő települések besorolásáról
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes r. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi
alapon történő besorolásáról
15/2003. (XI. 7.) KvVM r. A területi hulladékgazdálkodási tervekről
17/2002. (III. 7.) KöViM r. a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető
természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról
6/2002. (XI. 5.) KvVM r. Az ivóvízkivételre használt és ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz,
valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi
határértékeiről és azok ellenőrzéséről
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet A szabad vízen tartózkodás alapvető szabályairól
13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra
alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
109/1999. (XII. 29.) FVM r. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról
43/1999. (XII. 26.) KHVM r. A vízkészletjárulék kiszámításáról
23/1998. (XI. 6.) KHVM r. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
10/1997. (VII. 17.) KHVM r. Az árvíz- és belvízvédekezésről
2/1997. (II. 18.) KHVM r. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
18/1996. (VI. 13.) KHVM r. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről

6/1989. (V. 13.) KVM r. A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak
járandóságáról
Miniszteri utasítások
8/2015. (V. 29.) BM utasítása fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának
rendjéről
22/2014. (XII. 5.) BM utasítás a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos
ügyek egységes intézéséről
16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók
képzési követelményeinek megállapításáról
10/2013. (IV. 11.) BM utasítás a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról
19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat kiadásáról
24/2012. (V. 31.) BM utasítás a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának
üzemeltetéséről
7/2012. (II. 10.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és
működési szabályzatáról
14/2009. (IX.18.) HÉ. 46. KvVM utasítás Az Országos Környezeti Kármentesítési Program
előirányzat működtetésének és végrehajtásának általános szabályairól
6/2007. (K.V.Ért.3.) KvVM ut. A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv szerinti részvízgyűjtő szintű vízgyűjtőgazdálkodási tervet összeállító környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
kijelöléséről
17/2006. (BK 8.) BM utasítás A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervek
közbeszerzéseinek speciális szabályairól
3/1999. (K. H. V. Ért. 15.) KHVM utasítás A vízminőségi kárelhárítás figyelőszolgálata
működtetésének szabályairól és a jelentéstétel rendjéről
2/1999. (K.H.V.Ért.15.) KHVM-KÖM egy. ut. A vízminőségi kárelhárítással összefüggő
területi tervekről

