Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Szombathely

A 2008. évi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges indoklása
I. Általános indoklás
1.) Az intézmény 2008. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása
- 2008. évi feladatok
Alaptevékenység kiadás-bevételeinek alakulása:
Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat

adatok eFt-ban
Teljesítés

KIADÁSOK
Szakigazgatás
676.853
1.541.908
1.468.277
Mélyépítés fenntartás
65.828
260.000
255.639
Magasépítés fenntartás
0
6.000
5.803
Vízkárelhárítás
180.487
250.000
243.867
- üzemelési kiadások
180.487
209.816
203.683
- védekezés
0
40.184
40.185
______________________________________________________________________
Összesen:
923.168
2.057.908
1.973.586
______________________________________________________________________

Védekezési kiadások alakulása (eFt-ban):
- Árvízvédekezés
- Belvízvédekezés
14.478
- Vízminőségi kárelhárítás
25.707
____________________________________________
Összesen:
40.185
____________________________________________
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Vízilétesítmények üzemelésének és fenntartásának kiadásai szakfeladatonként:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Üzemelés
Fenntartás
Összesen
Árvízvédelem
Folyószabályozás
Tószabályozás
Síkvidéki vízrendezés
Dombvidéki vízrendezés
Vízminőségvédelem
Vízrajz
Távlati vízgazdálkodás

10.223
5.064
53.633
21.713
4.338
64.255
44.457
-

53.320
11.186
38.244
11.677
132.379
6.102
8.534
-

52.918
16.251
91.879
47.106
139.637
90.718
52.992
-

Összesen:
203.683
261.442
491.501
_______________________________________________________________________

- A vízügyi szakmai feladatok teljesítése:
Vízrendezés
Az igazgatóság az éves fenntartási tervében szereplő feladatokat elvégezte. A megadott keretből zömmel irtási, kaszálási munkákat végeztünk, valamint tervezési és geodéziai feladatokat.
A nagyobb volumenű beavatkozásokat a beruházási keretből finanszíroztuk.
A tervezési munkákat külső vállalkozók, a kaszálási és irtási munkákat továbbra is mederőreink végezték.
A keretek nem tették lehetővé a kezelésünkben lévő vízfolyások igény szerinti hosszban történő kaszálását. Első sorban a hidak és vízépítési műtárgyak, belterületek környékén, valamint
a határvízi kötelezettségeinkből adódó helyeken végeztük el a kétszeri kaszálást, mely magába foglalja a Magyar–Szlovén közös érdekeltségű vízfolyásokat, valamint a Magyar-Osztrák
megállapodás szerinti medreket is.
Igazgatóságunk részére biztosított preventív vízkárelhárítási keretből iszapolási, cserje-irtási
munkákat végeztünk, valamint a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer Déli belvízvédelmi
szakaszon a MÁV vízvédelem miatt szükség volt belvízvédekezésen kívüli vízátemelésre.
Ezen munkák költségei a preventív keret terhére lettek elszámolva. Összes átemelt vízmenynyiség: 763,40 em3
Ezen keretből lett finanszírozva a szivattyútelepek környéki javítások, sorompók felújítása,
pótlása, a megrongált ellopott kábelek, trafó pótlása, szerelése, konténerek, védőburkolatok
helyreállítása.
Mezőgazdálkodási vízhasznosítás
Az igazgatóság a működési területén 1740 ha öntözésre berendezett vízjogi engedéllyel rendelkező területből 1740 ha (100%) területre 1880 em3 vízmennyiséget, a 776 ha halászati
hasznosításra berendezett területből 776 ha-ra (100%) 9520 em3 vízmennyiséget szolgáltatott.
Jelentős halastavi és öntözési fejlesztések a térségben 2008. évben nem történtek.
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Vízrajzi monitoring hálózat
2008 évi tervezett üzemelési költség: 47.610 eFt – teljesítve.
A vízrajzi mérőhálózat 601 db állomásból áll (2008.12.31- állapot). Ezek közül 235 db tartozik az országos jelentőségű törzshálózatba, míg 366 db a helyi jelentőségű úgynevezett üzemi
hálózatba (melyből 99 db a vízbázisvédelmi beuházások keretében létesített figyelőkút.) A
mérőhelyek közül 69 db hidrometeorológiai elemeket (léghőmérséklet, légnedvesség, szél,
csapadék, hó, párolgás stb.) mér, 149 állomáson mérjük a felszíni vizek vízállását és vízhozamát, 2 db forrás vízhozamát mérjük folyamatosan, 334 db felszín alatti (talaj-, réteg-,
karszt-, termálvíz) vizeket megfigyelő kútban végzünk mérést, a felszín alatti vízminőségét 47
db kútban vizsgáljuk. A mérőhálózat 100 db állomása távmérő, ezek két szorosan együttműködő rendszert - az árvízi célút, és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemirányítását támogatót - alkotnak. A mérőhelyeken hidrometeorológiai elemeket, vízállást és vízhozamot mérünk. Mérőcsoportjaink az előírt menetrend szerint 736 db vízhozammérést végeztek a törzs
és üzemi állomásokon. A Rába folyón az ÉDUKÖVIZIG-gel, a Mura folyón a horvát illetékesekkel egyeztetett éves program szerint mérünk. A 2008-ban elindult VKI Monitoring keretében a kijelölt mérőhelyeken 185 db vízhozammérést végeztünk adatsorral nem rendelkező
vízfolyásokon és forrásokon.
Rendkívüli árvízi méréseket a 2008. évi nyári árhullámok során végeztünk. A saját működési
területen a Répcén, Pinkán, Gyöngyösön levonuló árhullámok idején összesen 15 db rendkívüli vízhozam mérést végeztünk.
A vízrajzi monitoring hálózat 2008 évi tervezett fenntartási (karbantartás, felújítás, javítás)
költség: 10 millió Ft – teljesítve.
Távlati vízbázis gondozás
Igazgatóságunk területén 6 távlati vízbázis található. A vízbázisok monitoring rendszerét 99
db észlelőkút alkotja. 2008. évben a távlati vízbázisok gondozására központilag biztosított
keret nem állt rendelkezésre. A 2008-ban elvégzett fenntartási munkákat az éves pénzügyi
keret terhére végeztük el:
− Távlati vízbázisok éves fenntartási munkái (kaszálás) – helyszínek: Lentikápolna,
Meggyeskovácsi-Ikervár, Csákánydoroszló, Vát, Tótszerdahely
− Távlati vízbázisok gondozása keretében vízszintészlelés, adatgyűjtés (negyedévente) és
vízmintavételezés két alkalommal összesen 17 db kúton.
Szakaszmérnökségi feladatok
1. Keszthelyi Üzemmérnökség területén
Az előzetes üzemtervnek megfelelően az üzemelési, fenntartási feladatokat elvégezték. A
zavartalan üzemhez több pénzre lett volna szükség, de ez már a tervezés során tudták. A
működési területükön belül mindenesetre jelentős üzemzavar, működési probléma nem lépett fel. Rendkívül sok gondot okoztak a betörések, lopások és pénzügyi fedezet hiányában
ezeket a saját keretük terhére kellett helyreállítani.
Az év első felében rendelkezésre bocsátott keretből a preventív munkákat hiánytalanul elvégezték.
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Az év végén árvízvédelmi fejlesztés címén állt rendelkezésre a Zala folyó árterében és töltésein végzendő munkákra pénzt, amely munkálatok elkezdődtek, de befejezése csak 2009.
első félévében történik.
A szivattyútelepeknél keletkezett olajszennyeződés felszámolására, illetve a Marótvölgyi
csatorna környéki kommunális hulladékok eltávolítására szintén kaptak keretet, de a tényleges munkálatok csak 2009-ben végezhetők, amelyek május 31-ig készülnek el.
Az Üzemmérnökség döntően a Kis-Balaton, illetve a környező belvízöblözetek, vízfolyások
üzemeltetési, fenntartási munkáit végzi.
A legszükségesebb kaszálási munkákon, műtárgy és épületüzemeltetésen túl fedezethiány
miatt nem dolgoztak.
A laboratórium a szükséges üzemtervi munkákon túl vállalt több megrendeléses munkát is,
amelyet hiánytalanul elvégzett. Aktív részese volt a Rába-habzással kapcsolatos méréseknek, értékeléseknek.
A Fenntartási Üzemegység gépeivel, embereivel részt vett a működési területen túl:
- vállalkozási, megrendeléses munkákban
- az Igazgatóság másik két Szakaszmérnökségénél fenntartási jellegű munkákban
- beruházási munkákban kivitelezett
- részt vett olajszennyezés elleni védekezésben (Nagykanizsa)
- belvízvédekezésnél dolgozott.
Saját fenntartási munkáknál vettek részt gépbérleti egyszerűsített közbeszerzésben
Gazdálkodási tevékenység esetében szintén működött a kapcsolattartás, szakmai megbeszélés. Itt finanszírozási gondok jelentkeztek, amelyek az Igazgatóságtól függetlenek. A saját
kiadások tekintetében (üzemanyag, bérjellegű juttatások) nem volt gond, de a minimálisra
csökkentett alvállalkozói bedolgozók sok esetben nem kapták meg időben a pénzüket, mivel
az Igazgatóság is késve jutott a pénzéhez a vállalkozásoknál.
A fentieken túlmenően a közmunka programban való részvétel, amely 7 településről átlagban 39 fő egyidejű foglalkoztatását jelentette.
Regionális esemény: ROP pályázatból megépült a Kis-Balaton körüli kerékpárút egy szakasza, átadásra került Zalaváron a játszótér, kerékpárkölcsönző, Kányaváron a komp.
Káresemények:
- Az év elején (január) belvízvédekezést kellett elrendelni.
- Rendszeressé váltak a lopások a Kis-Balaton körül (kb. 25 sorompó ellensúly,
aknafedlapok, korlátok tűntek el). Pótlásuk anyagi háttér hiányában csak részben történt
meg.
- Minden berendezés (távjelzés), műtárgy (pl.: 4T zsilip) meghibásodás után a pótlás nehézkes, anyagi fedezet hiányában.
Sikeresnek mondható az együttműködés a területünket érintő Önkormányzatokkal, Társulatokkal és a társzervekkel. Ez jellemző békeidőben, illetve káresemény alkalmából.
A szomszédos KÖVIZIG-ek kiviteli munkákra rendszeres megrendelőink, jelezve, hogy
meg vannak elégedve a munkánkkal.
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2. Szombathelyi Szakaszmérnökség területén
A Szombathelyi Szakaszmérnökség a 2008. évi üzemtervében tervezett szakigazgatási feladatait teljesítette.
Az üzemelés keretében az árvízvédelmi töltéseken (Szentgotthárd, Körmend, Sárvár) elvégezték a töltéstartozékok ápolását. Egyéb üzemelési feladatait (Rába folyó, szentgotthárdi
duzzasztó, góri tározó, mederőr- és gátőrtelepek) terv szerint végezte.
A Fenntartás munkák keretében szezon végére befejezték az I. rendű árvízvédelmi töltések
másodszori kaszálását. A Rába belterületi szakaszainak kaszálását részben saját erőből
(Körmend, Sárvár) végezték, részben vállalkozóval (Szentgotthárd) végeztették. A 2008. évi
üzemterv csak a rendszeres kaszálási munkákat tartalmazta, amiket teljesítettek.
Többletfenntartási keretből 2.000 eFt-ot zátonyok eltávolítására használtak fel a Répcén, a
Pinkán, a Gyöngyös műcsatornán, a Sorok-Perinten és a Marcalon.
Az árvízvédelmi zsilipek felújítási munkáira 3.667 eFt-ot fordítottunk.
3. Zalaegerszegi Szakaszmérnökség területén
A Zalaegerszegi Szakaszmérnökség kizárólagos állami tulajdonban lévő vízfolyások ( Mura
folyó magyarországi vízgyűjtője és a Zala folyó vízgyűjtője a Dötki patak torkolatától felfelé az országhatárig ), az elsőrendű védtöltések ( Mura folyó bal part és Principális csatorna
jobb part ), valamint az Alsószenterzsébeti árvízcsúcs csökkentő tározó vagyonkezelői teendőit látja el.
A 2008. évre tervezett szakmai feladatok teljesültek, mely feladatok az alábbiak voltak:
- a fentiekben leírt vízi létesítmények üzemeltetése és a szükséges fenntartási feladatok elvégzése,
- gátőrtelepek üzemeltetése és fenntartása,
- vízrajzi létesítmények környezetének karbantartása,
- vagyonkezelői hozzájárulások kiadásában való részvétel,
- szakmai felügyelet a vagyonkezelésünkben lévő vízi létesítményeket érintő munkák felett,
- vízépítési munkák műszaki ellenőrzése,
- részvétel a hatósági felügyeleti ellenőrzésekben, stb.
- közreműködés a Kebele tározó építési, a Mura töltés fejlesztési, valamint a VGT KEOP
pályázati munkákban.
A fentieken túlmenően a közmunka programban való részvétel, amely 8 településről átlagban 40 fő egyidejű foglalkoztatását jelentette.
Vízügyi célelőirányzat (VICE-KÖVICE) területi működésével összefüggő feladatok
A KvVM 2004. évi Zöld Forrás lehetőségekből nyert pályázatok közül 2008. évben 6 db
munka érintette az igazgatóságot, amelyekből öt környezetvédelmi és egy vízgazdálkodási
célú.
Ebből három pályázat a vonatkozó szerződések szerinti ütemezéssel műszakilag elkészült,
azonban a teljes lezárás még elmaradt. A KÖVICE igénylés hiánypótlás alatt áll 2 db pályázat (Főnyed, Szegerdő) tekintetében. 1 munka tavaly lezárult. A másik pályázat függőben
van, mivel a vízjogi engedélyét megfellebbezték, ezért nem indult el. 2 szelektív hulladék-
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gyűjtős pályázat szerződése lejárt, módosítását nem kezdeményezték, de a támogatásról
idáig lemondó nyilatkozatot nem adtak.
2008. évben igényelt és általunk átutalásra javasolt támogatás: 414.076 Ft.
TVT működése
A Területi Vízgazdálkodási Tanács 2008. évben nem ülésezett. A cél- és címzett támogatások
megszűnésével, a pályázati rendszer megváltozásával a TVT tevékenységére igény nem merült fel.
A területi hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos feladatok
A fenti témakörben az igazgatóságnak 2008-ban nem volt feladata a minisztérium tájékoztatása alapján.
EU VKI monitoring kialakítása és üzemeltetése, fenntartása
A NYUDU-KÖVIZIG és a NYUDU-KÖTEVIFE közös monitoring rendszert tervezett és
működtetett 2008-ban. A 2007-ben alkalmazott monitoring rendszer a hosszú távú VKI terveknek megfelelően átdolgozásra került. A felügyelőség a vízminőségi adatokat biztosította,
míg az igazgatóság a hidrológiai adatokat. A nyert adatok a víztestek jellemzéséhez lesznek
felhasználva.
Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéssel kapcsolatos munkák
A Rába, Zala és Mura vízgyűjtőkre összeállította a jelentős vízgazdálkodási kérdéseket, ebből
konzultációs anyagot készített és a társadalmi nyilvánosság keretében Interneten közrebocsátotta az anyagot.
Igazgatóságunk az országos feladatok ellátása mellett megkezdte a működési területén lévő
víztestek ökológiai állapot jellemzéséhez szükséges adatgyűjtést.
Vízkárelhárítási események
1. Vízminőségi készültség a Rába folyón 2008. január 25. – április 11. között
Hosszú hónapokon át tartó gyakorlatilag habmentes állapot után 2008. január 24-én reggel a
Rába folyó szentgotthárdi duzzasztójánál intenzív habzási jelenség volt tapasztalható, ezért
szükségessé vált a III. fokú készültség elrendelése, amelyet a későbbiekben II. fokúra mérsékeltünk, az alábbiak szerint:
Készültségi adatok:
2008. 01. 25. 0800 – 2008. 02. 25. 0800
III. fokú készültség
00
00
II. fokú készültség
2008. 02. 25. 08 – 2008. 04. 11. 12
A készültség a Rába 86+690 – 211+300 km szelvényei közötti szakaszán volt érvényben,
melynek során rendszeres figyelő- és járőrszolgálatot tartottunk, a Lapincs folyó szentgotthárdi szakaszán, valamint a Rábán az ausztriai Jennersdorftól – Ikervárig kijelölt helyeken.
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Egyúttal rendszeres vízmintavételezést végeztünk a Rába szentgotthárdi és nicki duzzasztóinál, illetve elvégeztettük azok vizsgálatát.
A Rába vízminőségét a vizsgált szennyezőanyag komponensek tekintetében egyértelműen a
Rába felső, ausztriai szakaszán folytatott ipari tevékenység határozza meg. A Rábán tapasztalt habzási jelenség a fent nevezett ipari termeléssel van összefüggésben.
A védekezés összköltsége: 25.707 eFt.
2. Vízminőségi kárelhárítás (Nagykanizsán), a Péterfai-árkon és a Bakónaki-patakon,
2008. október 31. és november 14. között
A védekezés leírása:
2008. október 31-én a hajnali órákban (kb. 05 óra körül) egy élelmiszeripari termékeket
szállító pótkocsis kamion a 61. számú főút Nagykanizsa belterületi szakaszán lecsúszott az
úttestről, s a Péterfai árokba borult. A kamion vezetőfülkéje teljesen összeroncsolódott, s a
kamion egyik üzemanyag-tartálya már a baleset során megsérült, de ekkor még a Péterfai
árokban szennyezést nem tapasztaltunk. A kamion kiemelése során a kamion másik üzemanyagtartályából gázolaj, a motorból motor- ill. hajtóműolaj került a Péterfai árokba. Összesen kb. 400 liter gázolaj és kb. 30 liter motor- ill. hajtóműolaj kifolyása valószínűsíthető.
Készültségi adatok:
2008. 10. 31. 1600 – 2008. 11. 14. 1600 között: III. fokú készültség
A készültség a Péterfai árok 0+000 – 0+475 km szelvényei, valamint a befogadó Bakónaki
patak 13+040 – 12+825 km szelvényei közötti szakaszára vonatkozik.
A védekezés összköltsége: 7 019 eFt
Megjegyzés: A védekezési költségek megtérítésére a károkozó cég biztosítója, a Generáli
Providencia Biztosító Zrt. kötelezettséget vállalt).
3. Belvízvédekezés
2008. évben január 4-től – január 31-ig a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer Zala jobb
parti, Zala bal parti, a Keszthely-Hévízi és a Kis-Balaton Déli védelmi szakaszán II. fokú
belvízvédelmi készültség volt. A védelmi szakaszokon 9 db szivattyútelep üzemelt.
A védekezés összköltsége: 14.478 eFt

Árvízvédelemi munkák, folyószabályozás
2008. évben árvízvédekezésre, folyószabályozásra nem került sor.
Az Igazgatóság védképességére vonatkozó, továbbá az árvízvédelmi művek állapotának,
fenntartottságának éves felülvizsgálatát elvégeztük. Érdemi hiányosságokat nem tapasztaltunk. A védelmi gépek és felszerelések előírt fenntartási munkáit elvégezték.
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BERUHÁZÁSOK, PROJEKTEK
Közbeszerzés
Az Igazgatóság közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásainak megoszlása 2008 évben a következő volt:
- egyszerű hirdetmény nélküli eljárás:
7 db
- egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárás: 1 db
- nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás:
4 db
- a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések
Az Igazgatóság honlapján a közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőivel megkötött szerződések közzététele megtörtént.
Kis-Balaton turisztikai fejlesztése
Befejeződött a Kis-Balaton turisztikai fejlesztése (ROP-1.1.1-2004-11-0002/32) Európai Unió
által támogatott projekt megvalósítása. A beruházás összköltsége: 200.173 eFt, melyből a
támogatás 195.169 eFt. A projekt 2008. szeptember 30-án sikeresen lezárult.
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem
A Kis-Balaton II. ütem megnevezésű nagyprojekt – amelynek a kedvezményezettje a Vízügyi
és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság – előkészítésében folyamatos szakmai tanácsadást, adatszolgáltatást biztosítottunk és a szakmai egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk.
Vízrendezési beruházások
Sorok-Perint bukógát helyreállítása, mederbiztosítás
Az elmúlt évek során Gencsapáti térségében a Sorok-Perint búkógáton levonuló vizek megrongálták a gát beton felületét, a vízládát és energiatörő bordákat, valamint a felvízi és alvízi
mederben jelentős feliszapolódás keletkezett. A helyreállítás geodéziai felmérés és fenntartási
terv alapján elkészült. 2009 évben további elfajulások rendezését tervezzük a Sorok-Perinten.
Kebele tározó építése
A Kebele árvíztározó építésére az INTERREG IIIA „Közösségi Kezdeményezés SLO-HUCRO Szomszédság Program 2004-2006” keretében a szlovén és a magyar Fél pályázatot
nyert.
2007 évben a beruházás 90 %-a elkészült, 2008 évben befejező munkák folytak és az ünnepélyes átadás 2008. június 3-án megtörtént.
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Lukácsházi tározó építése
2008 évben megkezdődött a Lukácsházán tervezett tározó megvalósítása a Nyugat-dunántúli
Operatív Program (NYDOP), „Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta
kockázatok csökkentése” komponens keretében.
A támogatási szerződés 2008. augusztus 28.-án megkötésre került. A támogatási szerződés
megkötésével az előkészítés lezárult. A területek vásárlása megtörtént. A zöldkár kifizetésre
került. Az építési területen az irtási, lőszermentesítési, régészeti próbafeltárási munkákat elvégezték. A kommunikációs terv elkészült.
Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” (KEOP-2.5.0.B) projekt konstrukció
A konstrukcióban alapvetően két fő célkitűzést kívánunk megvalósítani:
- az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz.”Irányelv az árvízkockázatok értékeléséről
és kezeléséről”-ben foglaltak teljesítése. (Az EU Árvízi Irányelvét – miként a Víz Keretirányelvet is – a Duna-medencebeli együttműködés, azaz az ICPDR keretei között, az ott született
magas szintű elhatározásoknak megfelelően kell végrehajtani)
- Magyarország vízkár-elhárítási stratégiájának a megváltozott társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő átdolgozása.
2008 évben elkészültek a veszélytérképek, melyek három szakterületre terjedtek ki: árvíz,
belvíz és helyi vízkár. A folytatásban megkezdődik a kockázat térképezés és a kockázatkezelés tervezése.
Szlovén-Magyar Határon átnyúló együttműködés 2007-2013 WEP – A víz a környezet
gyöngye (revitalizáció, előrejelzési modell, árvízvédelmi és vízminőség-védelmi gyakorlat, két nyelvű kézi könyv)
2008 évben Igazgatóságunk a szlovén Lendva Önkormányzattal együtt pályázott. Vezető
Partner a lendvai Öko-Park Kft. Résztvevő partner a lendvai Önkormányzat. Szakmai támogató a SZK Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériuma és a Dráva Center. A pályázati anyagot a szlovén Vezető Partner 2008.10.30-ig benyújtotta. Az első monitoring ülés
2009. elején várható. Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság támogatta a
projektet. A VKKI hozzájárulását megkaptuk.
Árvíz és Folyószabályozási fejlesztések
1. Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése
Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” keretében megvalósuló projekt:
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2.1.1 „Állami tulajdonú árvízvédelmi
fejlesztések” keretéből 2,63 milliárd forintot pályázott meg Igazgatóságunk a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésére.
A kétfordulós pályázat I. fordulójára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Vízügyi Igazgatóság 2008. október 7-én aláírta a Támogatói Szerződést, mely biztosítja a szükséges 142
millió forintot a tervezések elvégzésére és az engedélyeztetések lefolytatására.
Jelenleg a tervezési feladat közbeszerzési eljárásának előkészítése zajlik a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársaiból alakult projektmenedzsmentszervezet és a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó közreműködésével.
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Az ütemezés szerint a projekt előkészítésének feladatai 2011-ben fejeződnek be, és akkor
nyílik lehetősége a Vízügyi Igazgatóságnak pályázni a projekt II. fordulójára, a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésének megvalósítására, melynek kalkulált költsége 2,49 milliárd
forint.
Az építési munkálatok várhatóan 2011-ben kezdődnek és 2014-ben fejeződnek be.
2. Szentgotthárdi duzzasztómű átépítése
Előzmények: Szentgotthárdon az egykori Kaszagyár energiaellátásának részeként egy kisvízerőművet és annak üzemeltetéséhez szükséges duzzasztógátat létesítettek 1905. évben.
Az erőmű üzemeltetéséhez a duzzasztást kő és beton szerkezetű műtárgy, a ma is meglévő
duzzasztógát biztosította, amely a Rába 205+855 fkm szelvényében épült ki. A kisvízerőmű
1970-ben megszüntetésre került. A szentgotthárdi duzzasztógát és megmaradt
vízilétesítményei Igazgatóságunk kezelésébe kerültek, s mára már erőteljes felújításra szorulnak.
A Projekt: A projekt célja szabályozott módon kezelni a meglévő duzzasztott vízteret, valamint a folyószakasz hosszirányú átjárhatóság feltételeinek megteremtése és biztosítása. A
tervezett átépítés műszaki megoldásával a duzzasztott víztérben is meglévő zöld folyosó által az élőhelyek átjárhatóvá válnak, megnő az élőlények diverzitása. A folyómederben a
meghagyott duzzasztással lehetővé válik az élőlények túlélése a szárazabb periódusokban is.
Tervezési munka: A Szentgotthárdi duzzasztómű átalakításának tervezési feladatainak elvégzésére egyszerű, hirdetményes közbeszerzési eljárás keretén belül a tárgyi feladattal öszszefüggő tervezési munkát a VIZITERV CONSULT Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos u.
13.) nyerte el.
Tervezési feladatok (az alábbi határidőkkel) és díjazással:
Tanulmány terv
(2008.08.30.) 8 000 eFt+ÁFA
Előzetes vizsgálati dokumentáció
(2008.09.30.) 1 500 eFt+ÁFA
Vízjogi létesítési engedélyezési tervdok.
(2009.01.30.) 8 000 eFt+ÁFA
Kiviteli tervdokumentáció
(2009.06.15.) 6 700 eFt+ÁFA
Jelenlegi állás: A vállalkozó a határidőre teljesítette az első két feladat elvégzését. Jelenleg
az előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban. A hatósági intézkedés meghozatala érdekében az érintettek bevonásával az egyeztető tárgyalásra 2009. 02.16-án került sor.
Árvízvédelmi beruházások
Az utóbbi évek forráshiányos időszaka, illetve a térségünkben előfordult árvízi események
során bebizonyosodott, hogy Igazgatóságunk árvízvédelmi létesítményein halaszthatatlanul
szükséges bizonyos rekonstrukciós munkák-, beavatkozások elvégzése. Továbbá a Pinka vízfolyás mentén, Szentpéterfa község térségében az elmúlt években védművek épültek ki, azonban a hullámtéren a lefolyási viszonyok javítására szükségessé vált még kisebb beavatkozások elvégzése.
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Az árvízvédelmi fejlesztések keretében elvégzett munkák:
- Pinka (Szentpéterfa) lefolyási viszonyok javítása.
- Góri tározó zsilip felújítása.
- Rábai védvonalakon zsilip javítás.
- Rábai védvonalakon töltéskorona kavicsolás.
- Murai védvonalakon töltéskorona kavicsolás, sorompó javítás.
- Zalai védvonalakon töltéskorona kavicsolás, hullámtér rendezés.
Az elvégzett beruházási munka összköltsége: 18 000 eFt
Üzemelő vízbázis védelmi beruházások
2008-ban 6 vízbázis védelmi beruházás volt folyamatban, ebből 2 vízbázison folytak tényleges munkák. Az előirányzatok nem fedezték a megkötött szerződések 2008. évi költségeit,
ezért szerződésmódosítást hajtottunk végre.
A 2008. évi üzemelő sérülékeny vízbázis védelmi beruházásokra 25.711 eFt állt rendelkezésre. Igazgatóságunk ebből az összegből műszaki ellenőrzést végzett 2.001 eFt értékben. A beruházások: Sárvár
Szombathely-Kenéz
A teljes vízbázis munkálatok áttekintése az indítás éve szerint:
− A 2001-ben indult beruházások 2007. évben befejeződtek.
− A 2002-ben indult beruházásokból az alábbi beruházások fejeződtek be:
2007-ben: Bánokszentgyörgy, Páka, Pölöske, Cserszegtomaj-Vadaskert.
2008-ban: Sárvár, Szombathely-Kenéz
− 2003-ban indult beruházásokon 2008 évben szünetelt a munka: Velem és Bozsok,
Csepreg, Szentgotthárd, Nagyrécse.
Hátra van még tehát a 2003-ban indult 4 vízbázis védelmi beruházás befejezése.
Rába előrejelzési modellje (ProRaab(a))
NYUDUKÖVIZIG és ÉDUKÖVIZIG-Ausztria (LP:A) közös pályázat az AT-HU ETE programban Nyertes pályázat, 1,141 m€ (NYUDUKÖVIZIG: 307,5 e €)
A magyar közbeszerzési eljárás folyik, szerződéskötés: 2009.04.15
Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése
VKKI-KÖVIZIGEK konzorcium (vezető:VKKI) közös pályázat KEOP-2.5.0
Nyertes pályázat, 2.5 md Ft (NYUDUKÖVIZIG területére: 66.096 eFt)
- VKKI feladatok, monitoring, OTAR, víztestek, térképek készítése
- adatlapok készítése, ökológiai bejárások 2008-ban
- 3 tervezési alegység VGT készítés határideje: 2009.03.15
Országos Kármentesítési Program keretében 2008. évben 6 helyen indítottunk kármentesítést.
Feladat volt a közbeszerzési pályázat kiírásához szükséges tervdokumentációk összeállítása, a
közbeszerzési pályázatok lebonyolítása, költségvetések összeállítása.
A pályázatok lebonyolítását sikeresen elvégeztük, reklamáció, panasz, fellebbezés nem volt.
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A kármentesítés összértéke 82.483.000 Ft.
Inke
30.430.000
Szombathely-Epcos
14.882.000
Szombathely-Volán
14.673.000
Csesztreg
9.648.000
Főnyed szivattyútelep
10.300.000
Marótvölgyi csatorna
2.550.000
A kármentesítések jelenleg is folynak a VVF csoport műszaki ellenőrzése mellett.
Becsült bevétel: 2009-re 5 mFt
A víz a környezet gyöngye, WP2: A Mura árvízi előrejelző modell
KÖVIZIG-SLO (LP:SLO) közös pályázat a SLO-HU ETE programban (Pályázat beadva)
Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók közös értékelése, és a közös hévízgazdálkodási terv előkészítése a Mura-Zala medencében
KÖVIZIG-MÁFI-SLO (LP:SLO) közös pályázat a SLO-HU ETE programban (Pályázat beadva)
Várható bevétel személyi elszámolásokból 12 mFt (2009-2011)

- Jogszabályi változások az év során
Vízügyi (vízgazdálkodási) jogkört érintő jogszabályok:
2008. évi XCI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és
tartalmára vonatkozó szabályokról

A szervezeti változással kapcsolatos jogszabályváltozások:
15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
4/2008. (IV. 29.) ME rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörét gyakorló
miniszter kijelöléséről
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Az Igazgatóságon dolgozók jogállását ill. foglalkoztatását tekintve:
2008. évi LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
35/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél
történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról
16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A költségvetési gazdálkodást befolyásoló jogszabályi rendelkezések:
2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges
kerekítés szabályairól
2008. évi LXXV. törvény a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról
2008. évi XCIII. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi
CLXIX. törvény módosításáról
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2008. évi CX. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
32/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után
járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részletének finanszírozásáról
48/2008. (III. 11.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról
59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet a 2008. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a
központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatásáról
143/2008. (V. 20.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet módosításáról
150/2008. (V. 29.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet módosításáról
152/2008. (V. 30.) Korm. rendelet a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről
183/2008. (VII. 16.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
199/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
246/2008. (X. 10.) Korm. rendelet egyes, a számviteli törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
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273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről
279/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
288/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a
kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
4/2008. (II. 29.) PM rendelet a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról
16/2008. (V. 30.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, valamint a kincstári rendszer működésével
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM
rendelet módosításáról
Pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatban:
202/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
30/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az évelő, lágy
szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
39/2008. (III. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
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fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege
társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
102/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
6/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet a Regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 14/2007. (V. 8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet módosításáról
7/2008. (VI. 5.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló
23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról
14/2008. (VIII. 19.) NFGM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról
2/2008. (I. 1.) ÖTM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet módosításáról
Egyéb:
2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló
Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
2008. évi XIX. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2008. évi XXX. törvény a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2008. évi XXXVI. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2008. évi XXXIX. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról
2008. évi XLIX. törvény a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának
elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
módosításáról
2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
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80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
99/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról,
valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok
és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról
136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról
szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001.
február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
173/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
219/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának ás igénylésének
részletes szabályairól
225/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti
jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő
kormányrendeletek módosításáról
302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet módosításáról
314/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás
és nyilvántartás rendjéről
85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM
rendelet módosításáról
115/2008. (IX. 5.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
4/2008. (II. 7.) IRM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő
díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról
34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól
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3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a
díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról
15/2008. (VII. 31.) KHEM rendelet a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM
rendelet módosításáról
19/2008. (VIII. 14.) KHEM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
27/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
16/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési
tervéről
18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
33/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
34/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének
egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
4/2008. (III. 31.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
6/2008. (IV. 28.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
7/2008. (V. 26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
11/2008. (X. 22.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
13/2008. (XI. 18.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
14/2008. (XI. 24.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
16/2008. (XII. 8.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
17/2008. (XII. 22.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet módosításáról
17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
- Szervezeti változások
Az Igazgatóságnál 2008. évi szervezeti változásokat a 2/2008. sz. Igazgatói Utasítással kiadott
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Az igazgató irányítása alá tartozó egységek közül a Titkársági Önálló Csoport átkerült a gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá. A hírközlési és energetikai referens nyugdíjazása miatt
ez a státusz megszűnt, helyette ide került a pályázati és nemzetközi referens státusz.
A műszaki igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó egységek esetében a Vízminőségvédelmi
és Fejlesztési Osztály Pályázati Csoportja, továbbá a Kis-Balaton Üzemmérnökség Zalaapáti
Kerületi Felügyelősége is megszűnt.
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A gazdasági igazgatóhelyettes alá tartozó egységek kiegészültek a Titkársági Önálló Csoporttal. A Gazdasági Osztály állományából kikerült a Jogi és Vagyongazdálkodási Csoport, mert
önálló lett.
A változásokat elsősorban feladat átcsoportosításból, nyugdíjazásból, valamint az új nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos megnövekedett feladatok indokolják.
- A működőképesség helyzete
Az Igazgatóság 2008-ben működőképességét meg tudta tartani. A költségvetési támogatás
időarányosan rendelkezésünkre állt.
Az év során jelentős védekezési kiadásaink voltak, de ez likviditásunkat nem befolyásolta.
- Pénzügyi kötelezettségek
Az Igazgatóságnak 2008. XII. 31-én határidőn túli fizetési kötelezettségei nincsenek, az állammal szemben (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulékok) kötelezettségeket határidőben és maradéktalanul rendezni tudtuk.
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2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás
Az Államháztartási Hivatal által nyilvántartott előirányzatok és teljesítések, valamint a
beszámolóban szereplő előirányzatok és teljesítések egyezősége, az eltérések levezetése:
Előirányzatok-teljesítések egyeztetése:
adatok eFt-ban
Megnevezés

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú támogatások, kiadások
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Előző évi előirányzat maradvány átadása
Felhalmozási célú támogatások, kiadások
Központi beruházás
Kölcsönök nyújtása, törlesztése
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Intézményi működési bevételek
Támogatás értékű működési bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Egyéb működési c. pénzeszközátvétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
Költségvetési támogatás
Előző évi előirányzat-maradv. Igénybevét.
Pénzforgalom nélküli bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti
előirányzat

539.178
172.558
272.723
17.359

1.001.818

96.500

5.000
900.318

1.001.818
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Módosított előirányzat
Kincstár

Eltérés

Beszámoló

719.171
224.542
605.721
2.471
608.997
12.331

719.171
224.542
605.721
2.471
608.997
12.331

84.675
1.500
2.259.408

84.675
1.500
2.259.408

289.602
67.559

289.602
67.559

36.372

36.372

566.297
1.500
1.228.483
28.150
41.445
2.259.408

566.297
1.500
1.269.928
28.150
41.445
2.259.408

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Megnevezés

Kincstár

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú támogatások, kiadások
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Előző évi előirányzat maradvány átadása
Felhalmozási célú támogatások, kiadások
Központi beruházás
Kölcsönök nyújtása, törlesztése
Függő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Intézményi működési bevételek
Kamatbevétel
Támogatás értékű működési bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Egyéb működési c. pénzeszközátvétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Egyéb felhalmozási c. pénzeszközátvétel
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
Költségvetési támogatás
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevétel
Függő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Teljesítés
Beszámoló

708.111
219.559
500.568
2.471
608.997
11.131

708.112
219.559
500.568
2.471
609.983
10.145

84.675
1.500

84.675
1.500

2.137.012

2.137.012

248.007

248.007

70.864

70.864

42.429

42.429

561.297
1.500
1.184.765

561.297
1.500
1.184.765

28.150

28.150

2.137.012

2.137.012

Eltérés
-1
0
0
0
986
-986
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.) Egyebek
Nemzetközi kapcsolatok terén három országgal állunk határvízi kapcsolatban. A kapcsolattartás főbb területei:
-

vízkészlet gazdálkodás
vízminőség védelem
vízfolyások fenntartása
albizottsági tárgyalások előkészítése
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II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása
1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
Az Igazgatóság létszámszerkezetében változás nem következett be.
Átlaglétszám
2007. év

2008. év

Teljes munkaidős
Részmunkaidős
Közmunkás

211
4

221
4
40

Összesen:

215

265

Szakmai végzettségi összetétel:
Záró létszám
2007. év
2008. év
Felsőfokú
Középfokú
Alapfokú
Összesen

67
124
32

86
132
7

223

225

Az év folyamán rendelkezésre álló előirányzat:
Eredeti
Módosított
előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadókat terh. járulék

539.178
172.558

719.171
224.542

Az Átlaglétszám és álláshelyek alakulását az A jelű tábla részletezi
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adatok eFt-ban
Teljesítés
%
708.112
219.559

98,46
97,78

2.) Dologi kiadások
Az előirányzatok és teljesítésük alakulása:
Megnevezés
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatás
Szolgáltatási kiadások
ÁFA
Kiküldetés
Egyéb dologi
Dologi összesen:
Költségvetési befizetés
Adók, díjak
Egyé folyó kiadások összesen:
Dologi és egyéb folyó kiadások:

Eredeti
Módosított
előirányzat

adatok eFt-ban
Teljesítés
%

76.300
14.500
104.200
53.000
4.500
20.223
272.723

158.723
22.165
224.672
92.158
8.734
78.929
585.381

145.265
19.955
149.324
84.951
8.453
72.667
480.615

91,52
90,03
66,46
92,18
96,78
92,07
82,10

0
0
0

9.609
10.731
20.340

9.221
10.731
19.952

95,96
100,00
98,09

272.723

605.721

500.567

82,64

Az év folyamán a legjelentősebb növekedés az előirányzatoknál készletbeszerzés, a kiküldetés, az egyéb dologi kiadások, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA tekintetében volt. Ennek
oka, egyrészt, hogy a vállalkozási bevételek növekedésével a vállalkozási kiadások volumene
is megnőtt és ez a készletbeszerzési kiadások, ill. az ÁFA kiadások növekedését okozta, másrészt a nemzetközi pályázatok kiadásai emelték meg a költségeket.
Az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási tevékenységre ható inflációs hatásokat fokozott
takarékossági, ellenőrzési és költséggazdálkodási intézkedésekkel sikerült kiváltani.
Az üzemeltetési kiadásokhoz és a szakmai tevékenység ellátásához szükséges az ágazatban
alkalmazott ÖKO Rt. által meghatározott normatívákhoz képest kisebb volumenű források
álltak rendelkezésre, melyek csak a minimális fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátására
voltak elegendőek.
A dologi kiadásokat a B/1, B/2 és G jelű tábla tartalmazza.
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3.) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Előirányzatok és teljesítések alakulása:
Megnevezés
Működési célú pe. átadás
Felhalmozási célú pe. átadás
Egyéb pénzbeli juttatás
Előző évi maradvány átadás

Eredeti
Módosított
előirányzat
0
2.471
0
0
0
0
0
0

Összesen:

0

2.471

adatok eFt-ban
Teljesítés
%
2.471
0
0
0

100,0

2.471

100,0

Az Igazgatóság korkedvezményes nyugdíjban részesülő dolgozói után fizetendő összeg.
A pénzeszköz átadás részleteit az E jelű tábla részletezi.

4.) Intézményi beruházási kiadások
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok
Földterület
Gépek, berendezések
Járművek
ÁFA
Összesen:

Eredeti
Módosított
előirányzat
500
707
0
232.533
0
234.226
5.566
47.935
8.400
33.082
2.893
60.514
17.359

608.997

adatok eFt-ban
Teljesítés
%
707
232.533
234.226
47.935
34.901
59.681

100,00
100,00
100,00
100,00
105,50
98,62

609.983

100,16

A 2008. évi elemi költségvetésben 17.359 eFt intézményi beruházást szerepeltettünk az alábbi
megbontásban:
- immateriális javak
- gép, berendezés és felszerelés
- járművek

500 eFt + ÁFA
6.566 eFt + ÁFA
8.400 eFt + ÁFA

A 2008. évi részben működési, részben szakmai célokat szolgáló intézményi beruházás végső
összege: 609.983 eFt
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Többletforrás:
- 2007. évi maradvány:
- Pályázatok (INTERREG, ROP, Vízgazd.pályázatok):
- Tárgyi eszköz értékesítés

15.521 eFt
568.075 eFt
8.042 eFt

ÖSSZESEN:

591.638 eFt

Az intézményi beruházásokat a H/2. jelű tábla tartalmazza.
5.) Felújítás
Megnevezés
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Járművek
ÁFA

Eredeti
Módosított
előirányzat
0
10.836
0
0
0
0
0
1.495

Összesen:

0

12.331

adatok eFt-ban
Teljesítés
%
8.454
0
0
1.691

78,02
113,11

10.145

82,27

A 2008. évi elemi költségvetésben nem terveztünk, de az Igazgatóság tulajdonában lévő Gépüzem közüzemi szétválasztása, valamint ezzel egyidejűleg felújítása elengedhetetlen volt. A
Kis-Balaton irodaépület, valamint a Kis-Balaton I- ütem területén lévő Kányavári híd elkezdett felújítása folytatódott.
A felújítások tételes felsorolását a H/3. jelű tábla tartalmazza.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat

Felhalmozási célú pe. átadás
fejezeten belül
Felhalmozási célú pe. átadás
fejezeten kívül
Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás az év során nem történt.
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adatok eFt-ban
Teljesítés
%

7.) Egyéb központi beruházások
-

Vízbázisvédelem 2002. évben induló
Vízminőségvédelmi kárelhárítási hely építése
Sorok-Perint bukógát helyreállítása
Pályázatok előkészítésének tervezése
Szentgotthárdi duzzasztó
Lokális beavatkozást igénylő f.
Mederbiztosítás, hullámtér rendezése
Gyöngyös patak rendezése
Rába töltés járhatóságának biztosítása
Lendva patak depónia-kor.
Kebele árvíztározó építése

A központi beruházások 2008. évben megvalósuló műszaki tartalmának leírása a Vízügyi
szakmai feladatok teljesítése fejezetben található.
Az egyéb központi beruházások tételes felsorolását a H/4. jelű táblázatban szerepeltettük.

8.) Kölcsönök
Az előirányzatok és teljesítések alakulása:
Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat

Kölcsön nyújtás ÁH kívülre

1.500

adatok eFt-ban
Teljesítés
%
1.500

100,00

A dolgozók részére lakásépítés és vásárlás céljából az Igazgatóság a Kollektív Szerződésben
foglaltaknak megfelelően támogatást nyújt.
Kölcsönök: D jelű táblázat.
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9.) Bevételek
Az előirányzatok és teljesítések alakulása:
Megnevezés
Működési bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bev.
Támogatások és átvett. pe.
Összesen:

Megnevezés

Eredeti
Módosított
előirányzat

adatok eFt-ban
Teljesítés
%

96.500
5.000
900.318

325.974
566.297
1.324.192

290.436
561.297
1.327.497

89,10
99,12
100,25

1.001.818

2.216.463

2.179.230

98,32

Eredeti
Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

Egyéb sajátos bevétel
ÁFA bevétel, visszatérülés
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁH kív.

80.500
16.000

231.123
58.479
36.372

200.616
47.391
42.429

86,80
81,04
116,53

Összesen:

96.500

325.974

290.436

89,10

A bevételek részletes felsorolását az F/2 jelű táblázat ismerteti.
Ingatlanbérletből, vagyonhasznosításból származó bevételünk évek óta közel azonos összeggel szerepel.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása:
Megnevezés
Immateriális javak ért.
Ingatlanok értékesítése
Termőföld értékesítése
Gép, berendezés, felszerelés ért.
Járművek értékesítése
Felhalm. c. pénzeszk.átvét. ÁH kívülről
Összesen:

Eredeti Módosított
előirányzat
5.000

5.000
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adatok eFt-ban
Teljesítés

%

5.000
392
7.650
553.255

392
7.650
553.255

100,00
100,00
100,00

566.297

561.297

99,12

A gépek, berendezések és felszerelések közül monitor, világítási egység, kompresszor, valamint geodéziai mérőműszer értékesítésére került sor. A járművek közül 3 db régi gépkocsit,
és úszó munkagépet adtunk el.

Támogatások és átvett pénzeszközök:
Előirányzatok és teljesítések alakulása:
Megnevezése

adatok eFt-ban
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat

Költségvetési támogatás
Intézményi felhalm. kiad. tám.
Kormányzati felhalm. támogatás
Fejezeti kezelésű támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv.

882.959
17.359
0
0
0
0
0

1.125.764
42.179
70.540

28.150

1.125.764
42.179
70.540
0
70.864
0
28.150

Összesen:

900.318

1.324.192

1.327.497

67.559

Az Igazgatóság bevételeinek alakulását jelentősen befolyásolják az egyéb központi beruházások, az elnyert nemzetközi pályázatok és a vállalkozási bevételek. A bevételek növelésére a
fentiek miatt nem látunk reális lehetőséget.
Bevételek részletes bemutatása: F/1, F/2, F/3. jelű táblák

10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése
Megnevezése
Ágazati célelőirányzat
Védekezési feladatok
Preventív feladatok
OTKA pályázat
Vízgazd. pályázatok előkész. és tám.
OKKP

adatok eFt-ban
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
0
51.000
51.000
0
39.470
39.470
0
17.000
17.000
0
2.009
2.009
0
18.700
18.700
0
82.483
82.483

Összesen:

0

27

210.662

210.662

A célelőirányzatoktól átvett feladatokra biztosított előirányzatok felhasználása maradéktalanul
teljesültek. A feladatok a szöveges értékelés I/2. „Előirányzatokkal való gazdálkodás” részben
részletezésre kerültek.
Az átvett feladatokat a C jelű táblázat ismerteti.
11.) Előirányzat-maradvány elszámolása
2007. év

adatok eFt-ban
2008. év

Vállalkozási tartalék felhasználása
Működési költségvetés előirányzat maradványa:
Központi felhalm. kiadások ei. maradványa:

12.431
29.014
0

7.371
77.792
0

Összesen:

41.445

85.163

Személyi kiadás
Munkaadót terh. Hozzájárulások
Dologi kiadások
Előző évi maradvány átadás
Intézményi beruházás
Központi beruházás
Egyéb pénzbeli juttatás

10.941
2.543
12.440
0
15.521
0
0

2.992
958
81.213
0
0
0
0

Összesen:

41.445

85.163

Működési költségvetés előirányzat maradványa:
Központi felhalm. kiadás előirányzat maradványa:

29.014
0

77.792
0

Összesen:

29.014

77.792

Felhasználása:

2007. évi előirányzat maradvány:

A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.
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Felhasználása:
Személyi kiadás
Munkaadót terh. Hozzájárulások
Dologi kiadás
Intézményi beruházás
Előző évi maradvány átadás

10.941
2.543
9
15.521
0

2.992
958
73.842

Összesen:

29.014

77.792

Előirányzat-maradvány elszámolás: II/2A és II/2B jelű táblák

III. Egyéb
1.)

Gazdasági társaságban való részvétel

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 100 %-os tulajdonában lévő
Vasi VÍZ-KÖR Víz- és Környezetgazdálkodási Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2006. év óta
felszámolás alatt áll. 2007. évben a felszámoló által rendelkezésre bocsátott mérleg alapján
részesedésünk, valamint vevő követelésünk teljes értékére értékvesztést számoltunk el.
A felszámolást bonyolító Apport Kft. által rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható,
hogy a Kft. felszámolása befejeződött, a záró mérleg elkészült.

2.)

Társadalmi szervezetek támogatása

Az Igazgatóság részéről a helyi ágazati szakszervezet részére támogatás folyósítása nem történt.
3.)

Vagyongazdálkodás

Az Igazgatóság vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik.
4.)

Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

A „K” jelű táblában az alábbi projektek kerültek részletezésre:
-

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Szlovénia-MagyarországHorvátország Szomsédsági Program keretében megvalósuló „Kebele árvíztározó” című
projekt. (SLO-HU-CRO 2006/01 072/HU)
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-

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló „Kis-Balaton turisztikai célú fejlesztése” című projekt. (ROP1.1.1.-2004-11-0002/32.)
Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezeti Erőforrás Operatív Program
keretében megvalósuló „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projekt. (KEOP7.2.1.1./1F-2008-0010)
Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjaiból támogatott Regionális Operatív Program keretében megvalósuló „Lukácsházi tározó” című projekt. (NYDOP-4.2.1/A-20080001)
Az Európai Unió Kohéziós Alapjaiból támogatott Környezet és Energetikai Operatív
Program keretében megvalósuló Vízgazdálkodási tervezési konstrukció – Vízgyűjtőgazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0./A-2008-0003)

5.) FEUVE rendszer működése
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §-ának, az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. Kormányrendelet 149.§-ának megfelelően tájékoztatást adunk az
Igazgatóságnál működő folyamatban lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséről és annak gyakorlati végrehajtásáról.
Az Igazgatóság vezetése a - belső ellenőr koordinálásával- 2005 évben kialakította FEUVE
rendszert, melyet a szakminisztérium jóváhagyott, és 2 eleme a jogszabálynak megfelelően az
SzMSZ mellékletét is képezik (ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje).
II. FEUVE elemei:
1. az Ellenőrzési nyomvonal
2. a Kockázatkezelési szabályzat
3. a Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje és szabályai
Az ellenőrzési nyomvonal az Igazgatóság tervezési, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és
ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazza, táblázatos formában. Az ellenőrzési nyomvonalak a szakágazati osztályokra is elkészültek, így a tevékenységek áttekinthetősége a nyomvonalban nagy segítséget nyújt a külső és belső ellenőrök, valamint a vezetői ellenőrzés számára is.
A nyomon követési eljárások kidolgozottak, a folyamatok, határidők, felelősök, az ellenőrzési
pontok az ellenőrzési nyomvonalban megtalálhatók, beazonosíthatók.
A FEUVE gyakorlati működését rendszer ellenőrzés keretében 2007 és 2008 évben is felülvizsgáltuk, az egységvezetők írásban nyilatkoztak a tevékenységi területükön megvalósuló
folyamatban lévő előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséről, a szervezeti változásokat és a tevékenységek bővülését aktualizáltuk.
Az Igazgatóságunk kockázatkezelési rendszert működtet.
A Kockázatkezelési Szabályzat alapján elkészítettük az Igazgatóság kockázati önértékelését
és szintfelmérését szervezeti egységenként.

30

A folyamatlisták tartalmazzák a fő folyamatokat, a folyamatokat és a folyamatgazdák kijelölését.
A kockázatokat értékeltük az Igazgatóságra gyakorolt hatásuk és az előfordulásuk valószínűsége szerint.
A kockázati önértékelés és szintfelmérés tartalmazza a munkafolyamatokban rejlő kockázatokat, a minősítést, és a belső ellenőrzési fókuszt. Az elemzés során elkészítettük valamennyi
egység kockázati térképét.
A belső ellenőr az éves ellenőrzési feladatokat ennek megfelelően a magas, és közepes kockázatú folyamatokból választotta. Magas kockázatú tevékenységek legfőképp a gazdálkodás
területén (közbeszerzés, beruházások, kötelezettségvállalások, vagyongazdálkodás és vagyonvédelem, pénzgazdálkodás), valamint árvízvédelmi és munkavédelmi feladatok végzésénél
jelentkeznek. Külső kockázatok a finanszírozás vonatkozásában vannak, mert szűkös költségvetési források állnak rendelkezésre az Igazgatóság zavartalan működéséhez.
A Kockázatkezelési Szabályzat előírása alapján a munkafolyamatokban felmerülő kockázatokat az egységvezetők a belső ellenőr közreműködésével évente felülvizsgálták.
Az eltelt időben történő változásokat beépíttettük az új aktualizált munkaanyagba, figyelembe
véve az új feladatokat és a szervezeti átalakításokat. Intézkedéseket tettünk a kockázatok minimalizálása érdekében.
A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének szabályozásában nem történt változás.
Szombathely, 2009. február 25.

(:Nádor István:)
igazgató
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