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I. EU Jelentések Magyarország felé

• EU Bizottság Végrehajtási Jelentése - FRMP

– Véleményezés két körben: (2018.05.22, 2018.10.12.)
– Végleges jelentés, Ajánlások 2019.02.26.

II. Országjelentés a 2. ciklusban

• EU PFRA/APSFR Report - Előzetes kockázatértékelés felülvizsgálata

– Előzetes jelentés tartalma
– FD reporting tools update problémák

III. Projekt előrehaladás, Intézkedési program előrehaladás

• ÁKK Felülvizsgálat projekt előrehaladás

– Metodika továbbfejlesztése – megalapozó tanulmány
– Informatikai fejlesztések, térképezés előkészítése

• Intézkedési program előrehaladása

ÁTTEKINTÉS
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Implementation of the Floods Directive Assessment of the 1st Flood Risk Management Plans Member State 
Report: Hungary 26 April 2018

• Véleményezés két körben

– 1. véleményezési határidő: május 22.

– 2. véleményezési határidő: október 12.

EB – VÉGREHAJTÁSI JELENTÉS
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Az értékelés 
áttekintése

Jó gyakorlatok

Gyengeségek, 
hiányosságok

Ajánlások

I. Áttekintő értékelés II. Részletes értékelés

1. Az értékelés és az információ források értékelésének köre
2. A korábbi jelentésben szerepeltetett információk 

integrációja
3. A célkitűzések meghatározása
4. Tervezett intézkedések a célkitűzések eléréséhez
5. Az éghajlat-változás hatásának vizsgálata
6. Költség-haszon elemzés
7. Az állami szintű végrehajtás, beleértve a közigazgatási 

intézkedéseket, a nyilvánosság tájékoztatása és konzultáció 
Mellékletek:
• Kiegészítő táblázatok és grafikonok az intézkedésekről
• Jelentés áttekintése
• Az intézkedési típusok meghatározásai



AZ ÉRTÉKELÉS VÉLEMÉNYEZÉSE – 2. KÖR

• Erős bizonyosság****
• Kevésbé erős bizonyosság ***
• Nincs bizonyosság**
• Bizonyíték az ellenkezőjére*

68
%

32
%

Kritérium

Erős/jelentős bizonyosság

Kevésbé erős bizonyosság
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Overview of the 
assessment

BM-OVF:
 Minden „un-clear – nem tisztázott”

információra választ, magyarázatot adtunk
 7 területből 4-et törlésre javasoltunk

EU Bizottság:
 A magyarázatok hivatkozással lábjegyzetbe

kerültek
 A fő szöveg nem változott
 2 terület törlése történt meg

BM-OVF:
 Minden „un-clear – nem tisztázott”

információra választ, magyarázatot adtunk
 8 ajánlásból 2-őt törlésre javasoltunk

EU Bizottság:
 A magyarázatok hivatkozással lábjegyzetbe

kerültek
 A fő szöveg nem változott
 1 ajánlás törlése történt meg

OVF értékelés:
Magyarország már az értékelés első körében tisztázta a
„gyengeségeket, hiányosságokat” érintő területeket.
Az értékelés második körében a szövegtörzsben még számos
pontban maradtak nem tisztázott kérdések, csupán a
lábjegyzetek tartalmazták a magyarázatokat.
Javasoltuk, hogy a szövegtörzs tartalmazza a pontosításokat.

Az értékelés 
áttekintése

Gyengeségek, 
hiányosságok

Ajánlások
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VÉGLEGES JELENTÉS – AJÁNLÁSOK

BRÜSSZEL 2019.02.26.

1. A potenciálisan jelentős árvízi kockázatú területek (APSFR) értelmezése az árvízi
kockázatkezelési tervekben (FRMP) nem egyértelmű. Magyarország beszámolója alapján
feltételezhetően két APSFR van, habár hivatkozások vannak más tervezési egységekre és
vízgyűjtőkre is. Szükséges az APSFR-ek számát tisztázni összefüggésben a tervezési
egységekkel és vízgyűjtőkkel is.

2. A célok elérésére irányuló folyamatok értékelhetősége érdekében a mennyiségi célok,
tervezési területek és időkeret tekintetében specifikusabb célkitűzéseket szükséges
meghatározni az FRMP-ben.

3. Az intézkedések számának, valamint az FRMP intézkedéseinek és az előzőekben említett
intézkedések közötti kapcsolat tisztázása.

4. Az FRMP következő ciklusában érdemes lenne az összes intézkedés költségbecslését is a
terveknek tartalmazni.

5. Az intézkedések priorizálásának módszertani megközelítését érdemes lenne jobban
kifejteni az FRMP második ciklusában.

6. Az FRMP-nek világossá kell tennie, hogy a klímaváltozás kérdésköre hogyan érvényesül
az FRMP és a nemzeti éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégia közötti
koordináció terén.

7. Az FRMP-nek nagyobb hangsúllyal kell kezelnie a jövőben a nemzetközi koordinációs
kérdéseket.

PFRA/
APSFR

FRMP



PFRA/APSFR 

Előzetes 
árvízkockázati 
értékelés

Részbeni feltöltés: 2019.03.22. (részbeni feltöltés)
Végleges feltöltés: 2019.07.22. (teljes feltöltés)

Nem álltak rendelkezésre a végleges EU jelentéstételi formátumok 
A végleges reporting format elérhető 2019.04.12 óta

CAUoM

Illetékes hatóságok 
és tervezési 
egységek

Nem álltak rendelkezésre a végleges EU jelentéstételi formátumok
A végleges reporting format elérhető 2019.04.12 óta
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

II. ciklus országjelentések

2019.03.22.

Szöveges összefoglaló

Térképi megjelenítések (pdf és shp)

 UoM és Sub-Unit kiterjedések
 2013. évi árvíz érintettség
 Árvíz APSFR (megjelenítés cBR attribútum

alapján)
 Belvíz APSFR (megjelenítés cBR attribútum

alapján)
 Kisvízfolyások APSFR (megjelenítés cBR

attribútum alapján)

Leadandó elemek

• UoM – 1 db GIS adatbázis
• PFRA – 18 db táblázat, 9 grafikon, 1 db GIS adatbázis
• APSFR – 7 db táblázat, 4 db grafikon
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

EU FD

tervezési egység

[UoM]

WFD tervezési 

egység

[részvízgyűjtő]

EU FD tervezési 

alegység

[Sub-Unit]

APSFR 

területek

ÁRVÍZ

APSFR 

területek

BELVÍZ

APSFR 

területek

KISVÍZ-

FOLYÁSOK

Duna vízgyűjtő

Duna

Felső-Duna 30 db 11 db 25 db

Közép-Duna 17 db 5 db 16 db

Alsó-Duna 20 db 10 db 15 db

Balaton Balaton 1 db 5 db 7 db

Dráva Dráva 11 db 1 db 22 db

Tisza

Felső-Tisza 28 db 14 db 3 db

Közép-Tisza 60 db 23 db 30 db

Alsó-Tisza 20 db 22 db 0 db

Összesen 187 db 91 db 118 db

Mi változott 2011-hez képest?

• APSFR területek módosultak, kiegészültek

• A jelentős árvízi események adatbázisa a 2013. évi Dunán levonuló árvíz adataival kiegészült

• Bővítettük a vizsgált kisvízfolyások számát

Mi nem változott?

• Nem redukáltuk a tervezési területeket

• Továbbra is 3 elöntés típust vizsgálunk
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

Az országos veszélytérkép alapján az 1‰-es potenciális elöntési kontúr, kiegészítve a nagyvízi meder 
területével
Árvízi tervezési egységek száma: Nemzetközinek tekintett: 
187 db - 19.402 km2 (kb. 21%) 52 db
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

A belvízvédelmi szakaszok száma: Nemzetközinek tekintett: 
91 db - 44.587 km2 (kb. 48%) 26 db
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ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

A kisvízfolyások száma: Nemzetközinek tekintett: 
118 db - összesített hosszuk 3.367 km 12 db



ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
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Nemzetközinek minősített területek
• felülről vagy alulról nyitott ártéri öblözetek
• ahol a vízjárást érdemben befolyásolja a külföldi fekvésű vízgyűjtő
A határral osztott öblözetek esetében a külföldi területekre folyó vizeknek kizárólag az elöntési
hatásait vesszük figyelembe, vagyis ha a magyar oldali feltételezett töltésszakadás a külföldi, határ
menti területeken okoz elöntést. A hatás a magyar fél által csak a magyar oldalon kerül elemzésre.
Nemzetközi adatcsere!

Nemzetközinek tekintett
• ártéri öblözetek veszélyeztett területei és nagyvízi meder-szakaszok száma: 52 db
• belvízi öblözetek száma: 26 db
• kisvízfolyások száma: 12 db

Javaslat
Az országhatárt metsző illetve képző vízfolyások tekintetében a MÁSZ meghatározása illetve
koordinációja nem tagállami, hanem európai uniós koordinációt igényel.



ORSZÁGJELENTÉS A 2. CIKLUSBAN

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
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Főbb árvízkockázat-kezelési vonatkozású nemzetközi projektek magyar partnerséggel:

 JOINTISZA - Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk

prevention to enhance the stats of waters of the Tisza River Basin

 Danube Floodplain - Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube and 

tributaries

 DAREFFORT - Development of the Danube river basin flood forecasting

 RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management

 PROLINE-CE - Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and 

Non-structural Flood Mitigation Experiences

 FramWat - Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water

retention measures

 "PLATFORM - Proactive LAjta/LeiTha FlOod Risk Management:" A Lajta folyó árvízvédelmi 

koncepciójának fejlesztése, valamint a mederbeli hozammegosztás és levezetés optimalizálása a 

magyar-osztrák határtérségben

 A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése

 WASIDCA - Water supply and water infrastructure development in the boundary chatchments areas

 ECOWAM - Ecofriendly water mamagement against extreme weather conditions in the cross-border

area

 FORMURES - Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area



ÁKK FELÜLVIISZGÁLAT – PROJEKT FELADATOK
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Részfeladat megnevezése

1. Az ÁKK metodikájának továbbfejlesztése

1a Metodikai fejlesztési feladatokat megalapozó tanulmány készítése

1b Metodikai fejlesztési feladatok végrehajtása

2. Az ÁKK alapjául szolgáló kiegészítő felmérések készítése

3.
Veszély- és kockázati térképezés, kockázatkezelési intézkedések aktualizálása figyelemmel a 2007/60/EK Európai 

Parlamenti és Tanácsi Irányelvben, illetve a 178/2010. (V.13.) Korm. rendeletben előírtakra

3a Előzetes kockázatbecslés felülvizsgálata és az Ország jelentés előkészítése

3b Veszély- és kockázati térképek felülvizsgálata és az Ország jelentés előkészítése

3c Kockázatkezelési tervek felülvizsgálata és az Ország jelentés előkészítése

3d Korszerűsített lokalizációs tervek felülvizsgálata

4. Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) végrehajtása

5. Informatikai és adatbázis fejlesztési feladatok ellátása

6. Társadalmi egyeztetések lebonyolítása a 178/2010. (V.13.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésére



15

INTÉZKEDÉSI PROGRAM - OKKT

A kockázatkezelési terv rangsorolásának és végrehajtásának ellenőrzése

1. Stratégiai változatok paramétereinek felülvizsgálata, a paraméterek értékeinek
meghatározása a kockázatkezelési terv felülvizsgálatának előkészítéséhez.

2. A változatok értékeléséhez az értékelési elemek felülvizsgálata, paraméterei értékeinek
meghatározása a kockázatkezelési terv felülvizsgálatának előkészítéséhez.

 Jogszabálykövető változat 

 Öblözetenként differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek 

 Lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése (egyenszilárdság)

 Nem-szerkezeti intézkedési változat
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INTÉZKEDÉSI PROGRAM - OKKT

A kockázatkezelési terv rangsorolásának és végrehajtásának ellenőrzése

3. Határvízi egyeztetések lefolytatása, az országhatárral érintett területek esetében a
módszertani elemek egyeztetése, a veszély- és kockázati térképei összeilleszthetőségének
biztosítására, az intézkedések közös meghatározására, azok hatásának közös értékelésére a
kockázatkezelési terv első felülvizsgálatának végrehajtása érdekében.

4. A 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet alapján az első kockázatkezelési terv-felülvizsgálat
előkészítésének és előrehaladásának ellenőrzése.

 Egyeztetések a Határvízi Bizottságokkal

 Kérdőív kitöltése

 ÁKK Felülvizsgálat KEHOP projekt végrehajtása

 Feladatok ütemezése az Irányelv határidőit figyelembe véve
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INTÉZKEDÉSI PROGRAM - OKKT

A kockázatkezelési terv rangsorolásának és végrehajtásának ellenőrzése

5. 1. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014-2020 időszakra előirányzott árvízi
kockázatkezelési feladatok előkészítettségének ellenőrzése, szükséges intézkedések
meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021.
szeptember 30-ig megvalósulhassanak, illetve annak vizsgálata, hogy szükséges-e új
kockázatkezelési intézkedés programba illesztése.

6. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014-2020 időszakra előirányzott árvízi
kockázatkezelési feladatok megvalósításának ellenőrzése, szükséges intézkedések
meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021.
szeptember 30-ig megvalósulhassanak, illetve annak vizsgálata, hogy szükséges-e új
kockázatkezelési intézkedés programba illesztése.

7. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014-2020 időszakra előirányzott árvízi
kockázatkezelési feladatok megvalósításának újabb ellenőrzése, szükséges intézkedések
meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021.
szeptember 30-ig megvalósulhassanak.

 KEHOP projektek nyomon követése
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IRÁNYELVI KÖTELEZETTSÉGEK

Az árvízkockázat-kezelési tervek későbbi aktualizálásának alkotóelemei (Árvízi Irányelv)

1. az árvízkockázat-kezelési terv előző változatának közzététele óta tett valamennyi változtatás 
vagy aktualizálás, beleértve a 14. cikknek megfelelően végrehajtott felülvizsgálatok 
összefoglalását is; 

2. a 7. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzések megvalósítása terén elért eredmények 
értékelése; 

3. valamennyi, az árvízkockázat-kezelési terv korábbi változatában előirányzott olyan intézkedés 
leírása és magyarázata, amelynek végrehajtását tervezték, de nem valósították meg; 

4. az árvízkockázat-kezelési terv korábbi változatának közzététele óta tett minden kiegészítő 
intézkedés leírása



INTÉZKEDÉSEK ELŐREHALADOTTSÁGA
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46 intézkedés

4 nem-szerkezeti • Nagyvízi mederkezelési tervek készítése
• Lokalizációs tervek aktualizálása
• Nyílt ártéri települések vízkárelhárítási terveinek 

készítése
• MÁSZ újraszámítása

42 szerkezeti

A védelmi kapacitások fokozását segítik elő

Megelőzés

Védekezés

Felkészülés



INTÉZKEDÉSEK ELŐREHALADOTTSÁGA
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Ország-jelentés intézkedési listája: 2016.03.22.
• Jogszabályban is rögzített, elfogadott intézkedési programnak az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat tekinthető

87%

6%

7%

Státusz - 2016.03.22.

Nem indult Folyamatban Befejeződött

4%

78%

11%

7%

Státusz – 2019.05.05.

Nem indult Folyamatban

Befejeződött Önkormányzati

• 35 projekt TSZ megvalósítási fázisban
• 2 projekt befejeződött
• 2 projekt nem indult
• 3 önkormányzati projekt



INTÉZKEDÉSEK ELŐREHALADOTTSÁGA
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104,0 153,7 11,6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Költség

Szerkezeti intézkedések költsége KEHOP konstrukciók szerint

1.3.0./1.3.1. - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

1.4.0./1.4.1. - Árvízvédelmi fejlesztések

1.5.0. - Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

17 20 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Projektek száma

Szerkezeti intézkedések KEHOP konstrukciók szerint

1.3.0./1.3.1. - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

1.4.0./1.4.1. - Árvízvédelmi fejlesztések

1.5.0. - Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése 42 projekt

269,3 Mrd Ft (37 projekt)
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