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VGT2 intézkedési programja

33 intézkedési csomag
135 féle intézkedés

Szerkezeti 
intézkedések

Nem szerkezeti 
intézkedések

Vizes fejlesztések
KEHOP, VP, TOP, 

MAHOP, LIFE, ETE

2016-2021 között:
1241 milliárd HUF

Szabályozás
Egyéb átfogó 
intézkedések

2016-2021 között:
5,9 milliárd HUF



Jelentés a VGT2 előrehaladásáról a Bizottságnak

• 2018. december 22-ig kell jelenteni a VGT-ben tervezett intézkedések előrehaladását

• Jelentés tartalma:
• Szabályozási, igazgatási (alap)intézkedések (pl. engedélyezik-e és regisztrálják-e a vízkivételeket, tározókat, stb.)

• Szerkezeti intézkedések és jellemző indikátoraik (pl. lakos egyenérték, hossz, terület és költség)

• Kiemelt intézkedések: újrahasznosítás, ökológiai vízigény biztosítása, éghajlatváltozás hatásmérséklése 
(ár/belvíz/aszály win-win intézkedései), természetes vízvisszatartás

• Operatív Programokról adatgyűjtés: elsősorban KEHOP és VP továbbá: TOP, MAHOP, VEKOP, 
KÖFOP, GINOP és nemzetköziek: CE2020, DRS, Interreg, ETE, Svájci/EGT/Norvég Alap

• Elsőbbségi anyagok (EQS) 2015/495. Bizottsági Határozat alapján a megfigyelési listája 
+jelentési kötelezettség 2018. december 20-ig. 



VGT2 Bizottsági értékelése

• 160 oldal előzetes vizsgálati eredmény (2 körös véleményezés volt, utolsó észrevétel megküldési 
határidő: október 19.)

• Végleges ország értékelés: Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készülő összefoglaló jelentés 
melléklete lesz 

• A VGT2 legfontosabb erősségei, fejlődési pontjai és gyengeségei 

• 7 oldalas összefoglaló 

• 15 témakör került részletes értékelésre 

• Nyilvánosság részvétele, PoM finanszírozási háttere biztos, ÁKK-val összehangolás (erősség) 

• Monitoring finanszírozás és intézményi kapacitás, költség megtérülési számítások hiányosak, nincs 
jelentős javulás a víztestek állapotában, szárazság és vízhiány nincs világosan megkülönböztetve, 
stb. (gyengeség)

• A WISE jelentés tartalma és feldolgozások itt tölthetők le: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd


VKI és EU Program ciklusok

Most kell megalkotni az új fejlesztési programokat és felvenni a következő 
operatív programba – új EU prioritások, pl. körforgásos gazdaság !
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VGT3 projektről

• KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú projekt

• cím: „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, 
valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése”

• Kedvezményezett: OVF

• Forrás: 1 500 000 000 HUF

• Megvalósíthatósági Tanulmány elkészült

• Közbeszerzés folyamatban

• Komplex megvalósítás in house konstrukcióban VIZITERV Environ Kft.: 1 337 626 400 
HUF, tervezett alvállalkozók: a VIZIG-ek, az MBFSZ a felszín alatti vizekkel kapcsolatos 
szakértői feladatokra és további VKI szakértők elsősorban vízminőségi, közgazdasági 
szakterületekre 

• Egyéb költségek: Projektmenedzsment, PR, FAKSZ, eszközbeszerzés

• Projekt fizikai befejezése: 2022.03.31. 



VKI feladatok, határidők

• VKI-ban előírt határidők és a belső határidők:

• 2018.12.22-ig ütemterv és munkaprogram  vitaanyag – központi tervezési feladat 

• 2018.11.30. ütemterv és munkaprogram elkészítése

• 2019.12.22-ig Jelentős Vízgazdálkodási Problémák vitaanyag – területi és központi 
feladat

• 2020.12.22-ig VGT3 vitaanyag – területi és központi feladat

• 2021.08.01. végleges VGT3 elkészítése – területi és központi feladat

• 2021.12.22-ig elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – kormányzati feladat

• 2022.03.22-ig WISE jelentés – központi feladat



Projektelemek

• 1. projektelem: VGT módszerek felülvizsgálata és VGT3 elkészítése
• Módszerek felülvizsgálata, gyakorlatiasabbá tétele

• Előírt ütemezés szerint országos és rész-vízgyűjtő tervek készítése víztestenkénti adatlapokkal

• SKV készítése és társadalmi véleményezés

• Területi „tervek” on-line adatbázisban elérhető víztest adatlapok tetszőleges csoportosítással (alegység, 
VIZIG, megye, modellterület)

• 2. projektelem: Vízkészlet-gazdálkodási metodika és modell kidolgozása a felszíni és felszín alatti 
vizekre
• Modellezés végrehajtása (folytatása) 108 vízgyűjtőre

• Integrált Vízkészlet-gazdálkodási Országos Terv elkészítése

• SKV és társadalmi véleményezés

• 3. projektelem: A vízjárási szélsőségek és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésének 
vizsgálata
• Klímakockázat elemzés

• Aszály kockázatkezelési és adaptációs intézkedések meghatározása

• 4. projektelem: Egységes VGT térinformatikai adatbázis és megjelenítő rendszer létrehozása



VGT-3 tervezett eredmények 

• ütemterv és munkaprogram (országos, vitaanyag és végleges) 

• jelentős vízgazdálkodási kérdések (tervezési egység, részvízgyűjtő, országos, 
vitaanyag és végleges) 

• VGT-3 dokumentáció (tervezési egység, részvízgyűjtő, országos, vitaanyag 2020. 
december 22., végleges 2021. augusztus 1., előterjesztés Kormány általi elfogadása 
2021. december 1.) 

• VGT-3 Stratégiai Környezeti Vizsgálat jelentése (országos és nemzetközi, vitaanyag és 
végleges) 

• VGT adatbázis rendszer (országos, 2019. december 31.) 

• VGT-3 WISE jelentése (országos, 2022. március 22.) 

• VGT-3 térinformatikai rendszer (országos, elsődleges 2019. december 31., végleges 
2021. augusztus 1.)



Az 1382/2013 Korm. hat. felülvizsgálata

• „Idő közben”: Magyar Közlöny 2018. évi 183. száma,
1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

• Komoly változtatások nem történtek:
• Tagok átstrukturálása (elkülönítve a tagok és állandó meghívottak, lista változtatása)

• Feladatkörök módosítása

• TVT albizottságok/tervezési bizottságok eltörlése

• Részletes szabályokat „leírtan” az SzMSz határoz meg, ezt az OVT elnöke hagyja jóvá

• 5 helyett 10 tag hívhat össze ülést

• Apróbb technikai pontosítások

• Hatályos 2019. január 1.



1382/2013 – TVT tagok

A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjai:
• a) a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
• b) a vízvédelemért felelős miniszternek,
• c) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
• d) az illetékes vízügyi hatóságnak,
• e) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
• f) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet 

Nonprofit Kft.),
• g) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak, helyi jelentőségű védett természetvédelmi 

terület esetén a települési önkormányzatnak,
• h) a népegészségügyi, valamint földművelésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
• i) a megyei önkormányzatnak,
• j) a TVT működési területén működő, a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által 

regisztrált turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek (TDM szervezet),
• k) az agrár-, az ipar-, valamint a mérnöki kamarának,
• l) a működési területén lévő települési önkormányzatoknak,
• m) a vízgazdálkodási társulatoknak, valamint a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző 

gazdálkodó szervezeteknek,
• n) a TVT működési területén és annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil 

szervezeteknek, valamint szakmai-tudományos szervezeteknek



1587/2018 – TVT tagok (ac-ah pontok az RVT-re is)

• A TVT legfeljebb 25 tagból áll, a) tagjai:
• aa) a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
• ab) a vízvédelemért felelős miniszternek,
• ac) a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
• ad) az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak,
• ae) az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
• af) az illetékes erdészeti hatóságnak,
• ag) a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak,
• ah) az illetékes népegészségügyi hatóságnak,
• ai) az illetékes talajvédelmi hatóságnak egy-egy kijelölt képviselője
• b) tagként részt vehetnek a TVT működési területén tevékenységet folytató
• ba) a megyei önkormányzat,
• bb) a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció

menedzsment szervezetek (TDM szervezet),
• bc) területi agrárkamara,
• bd) területi mérnöki kamara,
• be) a területi kereskedelmi és iparkamara,
• bf) települési önkormányzat,
• bg) a vízgazdálkodási társulatok,
• bh) a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetek, valamint
• bi) annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti 

szervezetek, valamint szakmai-tudományos szervezetek



1587/2018 – TVT állandó meghívottak

• 6. A TVT ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet:

• a) ha a TVT működési területén világörökségi terület található, a TVT ülésein a 
kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kijelölt személy,

• b) helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület esetén a települési 
önkormányzat kijelölt képviselője, valamint

• c) érintettség esetén, ha nem tag, az érintett települési önkormányzat képviselője.



1587/2018 – RVT tagok

• Tagként részt vehet:
• a működési területen tevékenységet folytató, részvízgyűjtő-gazdálkodással 

érintett civil szervezetek által kijelölt 3 fő,

• a működési területen tevékenységet folytató, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény szerinti vízhasználók által kijelölt 3 fő,

• a működési területen tevékenységet folytató szakmai-tudományos 
szervezetek által kijelölt 3 fő,

• a megyei önkormányzat által kijelölt 1 fő (korábban „összehangoltan végzi”)

• a települési önkormányzatok által kijelölt 1 fő.



1587/2018 – feladatok

• Új elemek:
• az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvíz-elvezetési programokat, 

valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket,

• szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati beruházások 
megvalósíthatósági tanulmányait,

• az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki tartalmát

• Törölve a feladatoktól (TVT és RVT is): az 1. pont szerinti szempontok érvényesítése 
érdekében - a működési területét érintően - állást foglal az R. 19. § (2) bekezdése 

szerinti dokumentumokról [vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés dokumentumai], DE!!

• 27. A vízgazdálkodási tanács [közös] feladatai a következők:
• a) a működési területüket érintően az R. 19. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok 

és árvízkockázat-kezelési tervek tervezetének véleményezése, javaslattétel,



Köszönöm a figyelmet!


