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A víz, mint természeti erőforrás nyilvántartása 
Magyarországon 

 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
1. Bevezető 
 
A víz, mint természeti erőforrás nyilvántartása 
meglehetősen sokrétű nyilvántartás-vezetési 
tevékenységet foglal magába. Ezen tevékenység 
kiterjed Magyarország mind felszíni, mind felszín 
alatti vizeinek, azok állapotának a számon tartására. 
A vízügyi igazgatásban számos szerv érintett, 
többek között a Nemzeti Környezetügyi Intézet 
(továbbiakban: NeKI), a Nemzeti Környezetügyi 
Intézet kirendeltségei, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (továbbiakban: OVF), a vízügyi 
igazgatóságok és a vízügyi hatóságok. Jelen 
tanulmány célja a vízügyi igazgatóság által vezetett 
és használt regiszterek bemutatása az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: 
ÉMVIZIG) példáján keresztül. 
 
 
A vízügyi igazgatóságok a belügyminiszter 
irányítása alatt álló, önállóan működő és 
gazdálkodó központi költségvetési szervek,1 vízügyi 
igazgatási szervek. A vízügyi igazgatási szerv végzi a 
vizekkel és a vízilétesítményekkel összefüggő állami 
feladatokkal kapcsolatos igazgatási tevékenységet, 
továbbá ellátja az állam kizárólagos tulajdonában 
lévő vizeknek és vízilétesítményeknek a 
vagyonkezelését.2 Az igazgatóság alaptevékeny-
ségekének részeként közreműködik a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv elkészítésében, vízrajzi észlelő-
hálózatot és monitoringot tart fenn, illetve vízrajzi 
adatokat gyűjt, feldolgoz és továbbít a 
Vízgazdálkodási Információs Rendszer részére 
(továbbiakban: VIZIR).3 
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1. Introduction 
 
The registration of water means a multiple 
registration-activity. This activity involves the 
registration of surface and ground water and of 
its conditions. Many organs are concerned in the 
administration of water affairs such as National 
Institute for Environment (hereinafter referred to 
as: NeKI), regional branches of National Institute 
for Environment, National Water Directorate 
(hereinafter referred to as: OVF), the directorates 
of water managements and authorities of water 
management. In my essay I would like to 
highlight the major fields of the registration of 
water – as natural resource – by the example of 
the registration activity of the Northern- 
Hungarian Water Directorate (hereinafter 
referred to as: ÉMVIZIG).  
 
Directorates of water managements are 
independently functioning and economizing 
central publicly financed institutions being 
directed by the Minister of Interior.1 State tasks 
related to water and water establishments are 
managed by directorates of water managements. 
Furthermore the directorates fulfil property 
management concerning water and water 
establishments belonging to the exclusive 
property of the State.2 The directorates – as their 
basic competences – contribute to the 
preparation of river basin management plan, to 
the maintenance of hydrographical monitoring 
system, to the collection, procession and 
transmission of hydrographical data for Water 
Management Information System (hereinafter 
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Az ÉMVIZIG Árvízvédelmi, Folyamszabályozási 
és Vízminőségi-kárelhárítási; Vízgazdálkodási és 
Vízrajzi Monitoring; Vízrendezési és Társulati; 
Informatikai és Hírközlési; Igazgatási és Jogi; 
Gazdasági; Beruházási, Vagyonkezelési és Projekt-
kezelési Osztályokból áll.4 A tanulmányban a 
Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monitoring Osztály 
által vezetett főbb nyilvántartások kerülnek 
bemutatásra. 
 
2. Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monitoring 
Osztály 
 
Ezen osztály tevékenysége a vízgazdálkodáshoz és a 
vízrajzi monitoringhoz kötődik. Vízgazdálkodás alatt 
a vizek hasznosítását, hasznosítási lehetőségeinek 
megőrzését, a vizek kártételei elleni védelmet és 
védekezést, tehát a vízkárelhárítást értjük.5 A vízrajz 
a felszíni és felszínalatti vizek mennyiségi és 
minőségi megismerésével és előrejelzésével 
foglalkozik. A vízrajzi adatok körébe tartoznak a 
felszíni (vízállás, vízhőmérséklet, vízhozam), a 
felszín-közeli (talajvíz), és a felszín alatti vizek 
adatai (minden, ami nem talajvíz). Az Osztály a 
vizek megismeréséhez, állapotuk feltárásához 
szükséges méréseket végez, adatokat gyűjt, 
feldolgoz és szolgáltat,6 továbbá részt vesz a vízrajzi 
adatfeldolgozás számára nélkülözhetetlen informá-
ciós rendszerek felügyeletében és fejlesztésében is.7 
 
 
 
A vízgazdálkodáshoz kapcsolódóan fontos 
megemlíteni a Vízgazdálkodási Információs 
Rendszert (továbbiakban: VIZIR) és a Védekezési, 
Vízkárelhárítási Információs Rendszert (további-
akban: VIR). A VIZIR három nyilvántartásból, a 
vízgazdálkodási objektum-nyilvántartásból, a 
műszaki nyilvántartásból és a vízikönyvből áll. Az 
ÉMVIZIG a VIZIR működtetésével kapcsolatosan 
a felszín alatti vízgazdálkodást érintően, területi 
feladatok lát el.8 A VIZIR-hez kapcsolódóan a 
vízügyi igazgatóság a helyi jelentőségű objektum-
nyilvántartási feladatokat végzi,9 illetve működési 
területük egészére vonatkozóan folyamatosan 
vezeti a műszaki nyilvántartást.10 Az ÉMVIZIG 
feladata továbbá a felszín alatti vízhasználatokra, az 

referred to as: VIZIR).3 
 
As the examination of the whole system of 
registration concerning water affairs exceeds the 
size of the essay, I intend to deal only with the 
registration of water management by introducing 
the registers of Water Management and 
Hydrographical Monitoring Department at 
ÉMVIZIG.4 
 
 
 
2. Water Management and Hydrographical 
Monitoring Department 
 
The major tasks of this department are in 
connection with water management and 
hydrographical monitoring. Water management 
means the utilization of water, the preservation of 
utilization possibilities, the protection against 
damages caused by water and protective 
activities.5 Hydrography deals with the recognition 
of surface and ground water on quantitative and 
qualitative level. Hydrographical data is surface 
(water level, water temperature, water output), 
near to surface (groundwater) and underground 
(except groundwater) data. Surveys on the 
condition of water, data collection, data 
procession and data transmission are carried out 
by the department. Furthermore it has to take 
part in the development and supervision of 
information systems which is essential for 
hydrographical data processing as well.6 
 
In connection with water management it is crucial 
to introduce the Water Management Information 
System (hereinafter referred to as: VIZIR) and 
the Protection and Waterdamage-preventing 
Information System (hereinafter referred to as: 
VIR). The VIZIR consists of three registries: 
water management object registry, technological 
registry, hydraulic registry. The ÉMVIZIG fulfils 
territorial tasks on ground water management 
concerning the functioning of VIZIR.7 The 
directorate ensures the accomplishment of 
object- registry on local objects,8 furthermore it 
manages technological registry on its territory.9 
The competences of ÉMVIZIG include the 
ground water utilisation, the registration of data, 
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adatok nyilvántartására, továbbítására; a vízmérleg 
elkészítésére; a vízföldtani adattár karbantartására, 
bővítésére is kiterjed.11 A vízügyi igazgatóság 
köteles a vízgazdálkodási feladatok ellátásához 
szükséges alapadatokat szolgáltatni a VIZIR 
számára az állami vagy helyi önkormányzati 
tulajdonban álló vizek és közcélú vízilétesítmények 
tekintetében.12  
 
A VIZIR országos rendszerét alkotó adatbázisok 
körébe tartozik például a Vízügyi Adattár, a 
Vízkészletjárulék területi alapadatbázis (továbbiak-
ban: VKJ), Operatív Hidrológiai Modul 
(továbbiakban: OHM). Vízügyi Adattár a 
vízgazdálkodási alapadatnyilvántartás rendszere. Az 
Adattár, olyan vízgazdálkodással kapcsolatos 
információs rendszer, amely a felszíni és felszín 
alatti vizekkel kapcsolatos általános adatokat 
tartalmazza, tehát a vízügyi ágazatban kezelt 
vízgazdálkodási alapadatok és objektumok 
strukturált, digitális formátumú, egységes 
nyilvántartó és adattároló rendszerét jelenti.13 A 
vízgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan 
kiterjed a vizek és a vízilétesítmények kezelésének, a 
vízkárelhárításnak, a viziközművekkel végzett 
közüzemi tevékenységeknek és a vízkészlet-
gazdálkodásnak a regisztrálására.  
 
VKJ a vízkészlet-gazdálkodáshoz14 kapcsolódó 
nyilvántartás, mely a meghatározott vízmennyiség 
utáni vízkészletjárulékot tartja számon. A 
vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési 
engedélyben meghatározott vízmennyiség után 
vízkészletjárulékot köteles fizetni.15 Annak 
érdekében, hogy a vízkészlethez való hozzáférés 
lehetősége ne csökkenjen és a vizek állapotában 
visszafordíthatatlan változás se következzen be, 
került létrehozásra a VKJ. Az adatbázis lehetővé 
teszi a megfelelő kommunikációt a vízhasználó és a 
vízkészlet gazdálkodó között. A vízhasználó részére 
azonnal számszerűsíthető a díjfizetési kötelezettség-
változás, a vízkészlet gazdálkodó részére pedig 
azonnal hozzáférhető a vízkészletek kihasználtsága. 
Ennek köszönhetően lehetővé válik a káros 
folyamatok mielőbbi felderítése és megállítása.16 
 
 
 
Az OHM a VIZIR napi gyorsadat-forgalmazásra és 

its transmission, the preparation of basin balance 
sheet, the maintenance of water geological 
database and its enlargement.10 On the other 
hand the directorate is obliged to provide data 
information for VIZIR on water and water 
establishments being in property of the State or 
the municipality.11 
 
 
There are more registries, which belong to the 
national system of VIZIR such as Water 
Management Database, Water Resource Benefit 
territorial ground database (hereinafter referred to 
as: VKJ), and National Hydrological Module 
(hereinafter referred to as: OHM). Water 
Management Database is the basic registry system of 
water management. The Database is a unified 
registry, which involves data on ground and 
surface water. Consequently it contains the water 
management basic data and objects digitalized 
data.12 As for the Database the handling of water 
and its establishments, the prevention of water 
damages and water utilities and the registration of 
water resource management can be signified as 
registration activity on this field. 
 
 
 
VKJ is a registry related to water resource 
management. It registers water resource benefit 
paying for determined water quantity. Water users 
are obliged to pay water resource benefit after the 
water quantity, which is defined in the permission 
for water law establishment or for operation.13 
VKJ was established in order to avoid decrease of 
the possible access of water resources and to 
avoid irreversible changes in water conditions. 
This registry is managed by authorities of water 
management. It is able to follow the changes 
easily. It ensures the communication between the 
water user and the water resource manager. Due 
to VKJ the change in the benefit may be 
promptly determined for water user. On the other 
hand the usage of water sources may be available 
for the water source manager. Thanks to the effective 
functioning of VKJ the damaging procedure can 
be discovered and determined.14  
 
OHM is a module of VIZIR, which is able to 
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árvizes, készültségi adattovábbításra használt 
modulja, amely 1997 óta van használatban a vízügyi 
igazgatóságoknál. Az OHM keretében a felszíni 
állomások; felszín közeli állomások, hidrometeoro-
lógiai állomások, hidrometeorológiai állomásoknál 
kezelt legfontosabb adatok kerülnek tárolásra. Ezen 
adatok rögzítésére naponta kétszer kerül sor.17  
 
Az ÉMVIZIG a vízrajzi tevékenység keretén belül 
vízrajzi észlelőhálózatot és monitoringot üzemeltet 
és fejleszt, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, a 
VIZIR rendelkezésére bocsátja az annak 
működéséhez szükséges adatokat.18 A vízrajzi 
adatok hatékony nyilvántartására az ÉMVIZIG-en 
belül kialakítottak egy Ügyeleti könyvtárat, mely 
naprakészen tartalmazza a vízrajzi tevékenységre 
vonatkozó területi adatokat. Az ÉMVIZIG-en 
belül az információáramlás az osztályok között 
ezen adatbázisnak köszönhetően hatékonyan 
megvalósul. Az érintett osztály az említett 
információs rendszerből le tudja hívni a 
munkájához szükséges vízrajzi adatokat. 
 
A VIR működtetése a vizek kártételei elleni 
védelemben fontos szerepet játszik. A vizek 
kártételei elleni védelem, vagyis a vízkárelhárítás a 
károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett 
tevékenységet jelenti.19 Az ÉMVIZIG vízkár-
elhárítással összefüggő feladatai közé tartozik 
például a vízkár-elhárítás műszaki, igazgatási 
teendőinek irányítása, illetőleg ellátása; a védekezés 
területi tervezése, szervezése, szakmai irányítása és 
a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos 
tájékoztatás.20 A VIR vezetésének célja az 
árvízvédekezési, belvízvédekezési és vízminőségi 
kárelhárítási tevékenységhez kapcsolódó helyi 
irányítási, ellenőrzési, jelentési és tájékoztatási 
feladatok ellátása, a védekezés eseményeinek és 
dokumentumainak áttekinthető kezelése, továbbá a 
védekező vízügyi igazgatóságok jelentéseinek 
központi összegezése, az egész országra kiterje-
dően.21 A VIR több alrendszerből,22 azonos jellegű 
információkat tartalmazó és feldolgozó, vagy 
azonos típusú műveletekkel működő modulokból 
és adatbázisokból tevődik össze.23 A Vízgazdál-
kodási és Vízrajzi Monitoring Osztály VIR 
működésével kapcsolatosan a VIKÁR Környezeti 
Káresemények VIR modult használja. A 
káreseményekhez kapcsolódóan ezen osztály 

daily data distribution and to transmission of 
flood data. It is in application since 1997 at the 
directorates. Due to OHM surface stations, near 
to surface stations, hydrometeorological stations, 
their data are registered twice a day.15  
 
 
 
The ÉMVIZIG operates and develops 
hydrographical monitoring system, collects and 
processes hydrographical data, and transmits 
these data for the VIZIR.16 In order to register 
hydrographical data effectively at the ÉMVIZIG 
is developed a Duty Directory, which contains 
currently the hydrographical data of concerned 
territory. Therefore the information flow in this 
matter realizes without technical obstacles inside 
the directorate. Each department can search for 
the necessary hydrographical data in this 
information system and use it for its work. 
 
 
 
The VIR plays a crucial role in the protection 
against water damages. The protection against 
water damages can be defined as organized 
activities against harmfully lot or harmfully less 
water.17 These activities of ÉMVIZIG might be 
direction and fulfilment of administrative and 
technological tasks concerned water damage 
prevention, planning, organization and 
professional direction of protection, and giving 
information on protection against water 
damages.18 The aim of the management of VIR is 
on the one hand the accomplishment of 
information giving task concerning local 
direction, controlling of flood-protection and 
inland water damage. On the other hand it aims 
at a well arranged document-administration on 
the protection events. Furthermore it summarizes 
the reports of directorates concerned protection 
against water damages.19 VIR consists of more 
subsystems, which includes modules dealing with 
similar types of information, functioning with 
similar operations and databases.20 Water 
Management and Hydrographical Monitoring 
Department shall use one module of VIR the 
module of VIKÁR, which deals with environmental 
damages. In connection with environmental 
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feladata továbbá a lakossági panaszbejelentések, az 
érintett polgármester és a katasztrófavédelem 
bejelentéseinek kivizsgálása (a bejelentések 
kivizsgálása a felügyelőséggel együtt történik), a 
káresemények OVF-nek történő jelentése. 
 
A bemutatott információs rendszerek mellett még 
számos nyilvántartástípus megemlíthető, melyek a 
Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monitoring Osztály 
munkáját teszik még hatékonyabbá. Példaként 
említhető az Ügykezelési Információs Rendszer, melynek 
segítségével a kérelmek beérkezésétől a döntés 
meghozataláig nyomon követhetővé válik az ügyirat 
sorsa.  
 
3. Összegzés 
 
A gyakori szervezeti változások a vízügyi igazgatás 
területén lassíthatják az egyes szervek közötti 
információáramlást. Példaként említhető a 
vízmérlegek nyilvántartása, melyek elkészítése a nem 
országos jelentőségű objektumok esetében 2012. 
január 1-jétől a NeKi kirendeltségeinek feladata. A 
jogszabályváltozást megelőzően ez a feladat a 
vízügyi igazgatóságokra hárult.24 A vízügyi 
igazgatóság szempontjából ez a változás nehezebbé 
teszi a legújabb vízmérlegekhez történő hozzáférést 
addig, amíg a NeKI az adott évre vonatkozó 
vízmérleget nem készíti el és teszi hozzáférhetővé a 
többi, érintett szerv számára. Mivel ezen adatok a 
vízügyi igazgatóságok birtokában is fellelhetőek, 
ezért célszerű lehet egy egységes belső adatbázis 
kialakítása – a szerv birtokában levő 
dokumentumokra (engedélyekre) építve.25 
 
 
A terjedelmi korlátokra tekintettel jelen 
tanulmányban a Vízgazdálkodási és Vízrajzi 
Monitoring Osztály által működtetett legfontosabb 
nyilvántartások kerültek bemutatásra. További 
kutatás témája lehet az ÉMVIZIG többi osztálya, 
különösen az Árvízvédelmi, Folyamszabályozási és 
Vízminőségi-kárelhárítási Osztály, a Vízrendezési és 
Társulati Osztály által használt nyilvántartások, 
illetve a vízügyi igazgatásban közreműködő szervek 
által, országosan működtetett adatbázisok 
áttekintése. 
 
 

damages the Department shall receive and 
examine the complaints of inhabitants, the 
notifications of mayors, and of disaster 
management in cooperation with authority of 
water management, then report them for OVF. 
 
Beside the above introduced information systems 
there are several registries, which should be taken 
into examination concerning the work of Water 
Management and Hydrographical Monitoring 
Department. Taking an example, the Case-handling 
Information System, which enables to follow up the 
case from its arrival at the directorate till the final 
decision. 
 
3. Summary 
 
Due to the frequent organizational changes on 
the field of water management the information 
flow between the organs may be more moderate. 
Taking an example, the registration of basin balance 
sheets can be mentioned. The preparation of basin 
balance sheet is the competence of regional 
branches of National Institute for Environment 
since 1st January 2012. Earlier it was the 
competence of the directorates.21 From the point 
of view of the directorates this change makes 
difficult to get the newest yearly basin balance 
sheets, until the regional branches does not 
prepare them and make them accessible for them. 
As these data are also available at the directorates, 
it can be a solution to avoid information flow 
obstacles to create an internal information system 
processing and based on their documents 
(permissions).22 
 

As the examination of the whole system of 
registration concerning water, as natural resources 
exceeds the size of the essay, I intended to deal 
only with the most important registration of 
Water Management and Hydrographical 
Monitoring Department at ÉMVIZIG. 
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pont. 
6 Vgt. 1. § (1) bek. e) pont. 
7 Forrás (2012.11.26.): www. 
8 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi 
igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartá-
sáról szóló (továbbiakban: 23/1998. (XI.6.) KHVM 
rendelet). 
9 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 5. § (2) bek. 
10 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 2. § (4) bek.; 7. 
§ (3) bek.; 8. § (1) bek. 
11 Forrás (2012.11.26.): www. 
12 178/1998. (XI.6.) Kormányrendelet 4. § (2) bek. 
13 Forrás (2012.11.26.): www. 
14 Vgt. 1. sz. melléklet Fogalommeghatározások 29. 
pont: „A vízkészlet-gazdálkodás a vizek használatára 
irányuló igények kielégítését célozza, oly módon, hogy ennek 
következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan 
változás ne következzék be és a vízkészlethez való 
hozzáférés lehetősége se csökkenjen.” 
15 Vgt. 15/A § (1) bek. 
16 Forrás (2012.11.26.): www. 
17 Forrás (2012.11.26.): www. 
18 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság alapító 
okirata módosításokkal egységes szerkezetben 10. 
pont. 
19 Vgt. 1. sz. melléklet Fogalommeghatározások 30. 
pont. 
20 Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság alapító 
okirata módosításokkal egységes szerkezetben 10. 
pont, Vgt. 10. §. 
21 OMIT SzMSz 3. melléklet 1)-2) pont. 
22 Hidrológiai alrendszer; Védelmi létesítmények 
műszaki nyilvántartási alrendszer; Naplózások, 
védekezési adminisztráció alrendszer; Jelentéseket, 
tájékoztatásokat kezelő alrendszer; Védekezési 
erőforrások nyilvántartását támogató alrendszer, 
Védekezési segédletek alrendszere.  

Footnotes 
 
1 Art. 7/C. (1) Government Decree No. 
347/2006. (XII.23.) on the designation of bodies 
accomplishing environmental protection, nature 
conservation, water management and authority 
tasks (hereinafter referred to as: Government 
Decree No. 347/2006. (XII.23.)). 
2 Art. 3. Act LVII. of 1995 on Water Management 
(hereinafter referred to as: Water Management 
Act). 
3 Art. 36. Government Decree No. 347/2006. 
(XII.23.). 
4 Source (26.11.2012): www. 
5 Art. 22. Appendix 1of Water Management Act. 
6 Source (26.11.2012): www. 
7 KHVM Decree No. 23/1998. (XI.6.) on water 
management registry of water management 
directorates (hereinafter referred to as: KHVM 
Decree No. 23/1998. (XI.6.)). 
8 Art. 5. (2) KHVM Decree No. 23/1998. (XI. 6.). 
9 Art. 2. (4); 7. (3); 8. (1) KHVM Decree No. 
23/1998. (XI.6.). 
10 Source (26.11.2012): www. 
11 Art 4 (2) Government Decree No. 178/1998. 
(XI.6.).  
12 Source (26.11.2012): www. 
13 Art. 15/A (1) Water Management Act.  
14 Source (26.11.2012): www. 
15 Source (26.11.2012): www. 
16 Art. 10. Foundation Charter of Northern- 
Hungarian Water Directorate.  
17 Art. 30. Appendix 1of Water Management Act.  
18 Art. 10. Foundation Charter of Northern- 
Hungarian Water Directorate, Art. 10. Water 
Management Act. 
19 Art. 1)-2) Appendix 3 of Organizational Chart 
of OMIT. 
20 Art. 6) Appendix 3 of Organizational Chart of 
OMIT. 
21 Art. 9. (3) KHVM Decree No. 23/1998. (XI.6.). 
22 „This research was carried out by the help of the 
colleagues of Water Management and Hydrographical 
Monitoring Department of ÉMVIZIG.” 
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23 OMIT SzMSz 3. melléklet 6) pont. 
24 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 9. § (3) bek. 
25 „Jelen tanulmány elkészítését megelőző kutatómunkában 
az ÉMVIZIG Vízgazdálkodási és Vízrajzi Monitoring 
Osztályának munkatársai nyújtottak segítséget.” 
  
 
 
 
   

 

 

 

 


