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OVF bemutatása 

• OVF középirányító szerv 
Vizek kártételei elleni védelem, OMIT vezetése, szakmai 
koordináció, felügyelet,  
EU-s forrású projektek, beruházások 

• Területileg illetékes: 12 Vízügyi Igazgatóság 
• országos lefedettségű 
• 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 
• Felettes szerv: Belügyminisztérium 
• Bővebb információ : www.vizugy.hu 



Előzmény 

• Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi 
irányelv határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt 
víznek meg kell felelnie. 

• Az irányelv az arzén tekintetében a 10 μg/l, a bór esetében a 1 mg/l, míg a fluorid esetében 
az 1,5 mg/l határértéknek való megfelelést írja elő. 

• Magyarországon 2011. november hónapban az Európai Unió Bizottsága részére megküldött 
halasztási kérelem és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen elemek paramétereinek 
valamelyike, vagy egyszerre többnek a vonatkozásában a mért határértékek meghaladja az 
irányelv szerinti engedélyezhető szintet. 

• A Bizottság 2012. május 30-i keltezésű, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló C(2012) 3686 
határozata alapján Magyarország 2012. december 25-ig átmeneti mentességben részesült, 
így eddig az időpontig főszabályként az arzén tekintetében a 20 μg/l, a bór esetében a 3 mg/l, 
míg a fluorid esetében az 1,7 mg/l határértéknek kellett megfelelni. 2012. december 26-tól 
az irányelv mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell a teljes népesség 
tekintetében teljesíteni. 



Derogációval érintett települések csoportosítása 

szennyező komponensek alapján 



Kormányhatározatok 

• 1379/2012 (IX.20) Korm. határozat: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges 

intézkedésekről 

• 1381/2012 (IX.20) Korm. határozat: Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 

hatáskörben történő megvalósításáról  

• 1382/2012 (IX.20) Korm. határozat: A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú 

ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

• 1383/2012 (IX.20) Korm. határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú 

ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

• 1384/2012 (IX.20) Korm. határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú 

ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

 

• A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságot jelölte ki. 
 



Saját  hatáskörbe rendelés 
 indoklása 

• BM ÖKI és NFÜ javaslata alapján – fő szempont: 
forrásvesztés minimalizálása 

• „Szigorú ütemezés tartása mellett van csak esély 
arra, hogy a beruházás uniós támogatásból történő 
finanszírozása 2015. június 30-ig a forrásvesztés 
lehető legkisebb kockázatával valósuljon meg, ezért 
a kormány a projekt saját hatáskörben történő 
megvalósításáról döntött.” 





Időrend 

• 2012. szeptember 20: Korm. határozatok megjelenése 
 - 1381-1384/2012 (IX.20) - 27 projekt 

• 2012. október: OVF kérése a Kedvezményezettek felé, a 
folyamatok felgyorsítása, a megkezdett munkák 
befejezésére 

• 2012. november 30: Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodások megkötése – önkéntes alapon 

• 2012. december 10: Támogatási Okiratokban és 
Szerződésekben az OVF a konzorciumvezető – ekkor került 
az OVF szerződéses viszonyba az Kedvezményezettekkel 



• 1049/2013 (II.12) Korm. hat. - Tiszafüred-Kócsújfalu 
• 1247/2013 (IV.30) Korm. hat.  - Békési nagyprojekt 
• 1425/2013 (VII.10) Korm. hat.  - Sellyei Kistérség 
• 1426/2013 (VII.10) Korm. hat. -  Dombóvár és 

környéke 
• 649/2013 (IX. 17.) Korm. határozat – Barcsi Kistérség 
• 1650/2013 (IX. 17.) Korm. határozat – Szigetvári 

Kistérség 

Időrend 





• 380/ 2012 (XII. 19.) Korm. rendelet: 

Az egészséges ivóvíz biztosításához 

szükséges egyes beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről 

Kormányrendelet 



Feladataink 

• Jelenleg 33 projekt 
•  érintett települések száma: 227  
• Össz lakosszám:  ~ 600.000 fő 

• Előkészítő fázis  
• Megvalósítási fázis  
• Az OVF konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Kedvezményezettekkel 

(önkormányzatok vagy önkormányzati társulások). A megállapodás keretein belül, mint 
lebonyolító jár el, ezzel azon feladatokat vállalja át, amelyek a beruházások sikeres 
végrehajtásához szükségesek (döntéshozás, egyeztetések hatóságokkal és a projekt szereplői 
között) 

• Az ivóvízminőség-javítás nem látványos önkormányzati projektek, inkább vízmű technológia 
fejlesztés, mélyépítési munkák 

• Tapasztalataink szerint a segítségnyújtásra az NFÜ, a Közreműködő Szervezet, a tervezők, a 
hatóságok, más a projektben közvetlenül nem érintett önkormányzatok és egyéb állami 
szereplők (pl.: MNV Zrt.) felé történő kommunikációban, döntéshozásban van szükség 



• Minden beruházásunk megvalósítási fázisban van. 
• Közbeszerzési eljárások során a szereplők 

kiválasztásra kerültek (az elmúlt 5 hónapban a 
projektek 70%-ban már a kivitelező is kiválasztásra 
került.) 

Jelenlegi állapot bemutatása 



Köszönöm a figyelmet! 


