Országok SDG 6.5.1. helyzetének Felmérési Eszköze

Az integrált vízgazdálkodás megvalósításának foka (0 –100)
Magyarország SDG 6.5.1 helyzete , 2020
A külön dokumentumban olvasható, 2020. május 15.-i dátummal nevesített, angol nyelvű kérdőív kitöltését a Belügyminisztérium és az Országos vízügyi
Főigazgatósággal együtt készítette el. Ez annak rövidített, egyszerűsített magyar fordítása, melynek célja a szélesebbkörű társadalmi online konzultáció segítése. A
végleges verzió 2020. július 30-ig kerül elkészítésre, és a UNEP részére megküldésre.

Bevezetés
Az SDG 6.5.1. indikátorral kapcsolatos háttérinformációkat, valamint a Felmérés célkitűzéseinek bemutatását ld. a külön információs
dokumentumban, illetve az angol nyelvű Kérdőívben.
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2. rész – A felmérés
1 Támogató környezet
(Az IVG megvalósítását segítő feltételek megteremtése, tipikusan szakpolitikák, jogszabályi környezet, IVG stratégiai tervezési eszközök)
1. Támogató környezet
Nagyon alacsony
(0)

Alacsony (20)

Végrehajtás szintje (0 – 100)
Alacsony-közepes (40)
Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

1.1 Milyen szinten lézteznek az integrált vízkészlet-gazdálkodást (IWRM) támogató politikák, törvények és tervek
nemzeti szinten?
a.Nemzeti vízkészlet
szabályozás/politika,
vagy hasonló

Development not
started or not
progressing.

Exists, but not
based on IWRM.

Based on IWRM, approved
by government and starting
to be used by authorities to
guide work.

Being used by the
majority of relevant
authorities to guide
work.

A szakpolitikai
célkitűzéseket
következetesen
végrehajtották

Objectives consistently achieved,
and periodically reviewed and
revised.

Pontszám 80
Állapot leírása: A Nemzeti Vízstratégiát (Kvassay Jeno terv) 2017-ben fogadták el (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A17H1110.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT). A
nemzeti vízstratégia (Kvassay Jeno terv) végrehajtása az operatív programok keretében folyamatban van. A terv végrehajtását figyelemmel kísérik.
Az EU vízpolitikájának végrehajtása a 2000/60 / EK vízügyi keretirányelv szerint 2000.12.22-től (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html). A vízügyi keretirányelv
szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2009-ben és 2015-ben elkészült. A VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második felülvizsgálata folyamatban van. Az intézkedési program végrehajtását és a vizek
állapotát figyelemmel kísérik.

[E.g. policy(ies), key years, examples of how the policy is being used to guide work, and which policy objectives are monitored/achieved. Also reflect on progress since baseline.]
További lépések, feladatok: A 2. vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása és a víz állapotának javítása nem halad olyan gyorsan, mint amire számíthattak. Az éghajlatváltozás következményei
(különösen az elhúzódó aszály) akadályozzák a célok elérését.

[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of policies; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

b. Nemzeti vízkészlet
szabályozások,
törvények.
Pontszám 90

Development not
started or not
progressing.

valamennyi
All laws are enforced across the
jogszabályt az
country, and all people and
ország teljes
organizations are held accountable.
területén
alkalmazzák
Helyzet leírása: Az utolsó vízügyi törvényt 1995-ben fogadták el (http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99500057.TV), de az első törvényt már 1886-ban életbe
léptették. Az 1995 évi tv.t többször módosították.
[E.g. reference to law(s), when it was created, mechanisms in place to apply/enforce the law, or examples of the law being applied.]
További lépések, feladatok: A törvénymódosítások elsősorban a vízügyi elektronikus adminisztráció (e-kormányzás) fejlesztésére és az öntözési engedélyek egyszerűsítésére összpontosítottak.
[E.g. planned or recommended legislation, or activities to advance implementation of existing laws; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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Exists, but not
based on IWRM.

Based on IWRM, approved
by government and starting
to be applied by authorities.

Being applied by the
majority of relevant
authorities.
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Nagyon alacsony (0)
Development not
started or not
progressing.

Alacsony (20)
Being prepared,
but not approved
by government.

Alacsony-közepes (40)
Approved by government
and starting to be
implemented by
authorities.

Development not
started or delayed in
most sub-national
jurisdictions.

Exist in most
jurisdictions, but
not necessarily
based on IWRM.

Based on IWRM, approved
by the majority of
authorities and starting to
be used to guide work.

Közepes-magas (60)
Being implemented
by the majority of
relevant authorities.

Magas (80)
A célkitűzések
következetesen
végrehajtásra
kerülnek

Nagyon magas (100)
Objectives consistently
achieved, and periodically
reviewed and revised.

c. Nemzeti integrált
vízgazdálkodási terv
(IWRM), vagy hasonló
Score 80
Helyzet leírása: A Nemzeti Vízstratégiát (Kvassay Jeno terv) 2017-ben fogadták el
(https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A17H1110.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT), végrehajtása az operatív programok keretében folyamatban van. A
terv végrehajtását figyelemmel kísérik.
A VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervét 2009-ben és 2015-ben elkészítették. A 2. vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 2016-ban fogadták el. Ez tartalmazza a 2010 óta elért előrehaladást (az első
vízgyűjtő-gazdálkodási terv kiigazítása) (https://www.vizugy.hu/index). php? module = vizstrat & programelemid = 149). A vízgyűjtő-gazdálkodási terv második felülvizsgálata
folyamatban van. Az intézkedési program végrehajtását és a vizek állapotát figyelemmel kísérik.
[E.g. reference to plans, progress reports, status of implementation of activities by relevant authorities.]
További lépések, feladatok: A 2. vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása és a vizek állapotának javítása nem halad olyan gyorsan, mint amire számítani lehetett. Az éghajlatváltozás
következményei (különösen az elhúzódó aszály) hátráltatják a célok elérését.
[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of plans; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
1.2 Mi az integrált vízgazdálkodást támogató szakpolitikák, jogszabályozások és tervek helyzete egyéb szinten?
a. Szubnacionális vízkészletpolitikák vagy hasonlóak

Az illetékes
Policy objectives
Objectives consistently
hatóságok többsége consistently
achieved by all authorities,
felhasználja
achieved by a
and periodically reviewed
munkája során
majority of
and revised.
iránymutatásként
authorities.
Pontszám 70
Helyzet leírása: A Tisza integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervet a Tisza vízgyűjtővel rendelkező öt ország - Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna - bevonásával és közös
erőfeszítéseivel készítették. Ez a terv magában foglalja az EU árvízi irányelv (2007/60 / EK, https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm) elsődleges szempontjait
is.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket (a Víz Keretirányelv szerint) négy részvízgyűjtőre és 42 alegységre dolgozták ki a VKI regionális és lokális szintű végrehajtásának érvényesítése
érdekében. Ezek tartalmazzák az intézkedési programokat is. A VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második, regionális és lokális szintű felülvizsgálata folyamatban van.
[E.g. reference to policies, reports; evidence of implementation of policies; and at which level policies are being developed and implemented.]
További lépések, feladatok: A 2. vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása és a vizek állapotának javítása subnacionális szinten sem halad olyan gyorsan, mint amire számítani
lehetett. Az éghajlatváltozás következményei (különösen az elhúzódó aszály) hátráltatják a célok elérését.
[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of policies; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
b. Integrált vízgazdálkiodási
Development not
Being prepared for Approved in the majority
A legtöbb
Plan objectives
Objectives consistently
elveken nyugvó
started or delayed in
most
of basins/aquifers and
vízgyűjtőn/vízbáziconsistently
achieved in all
vízgyűjtő/vízbázis kezelési
most basins/aquifers
basins/aquifers.
starting to be used by
son végrehajtásra
achieved in
basins/aquifers, and
tervek vagy hasonlóak
of national
authorities.
került
majority of
periodically reviewed and
importance.
basins/aquifers.
revised.
Pontszám 70
Helyzet leírása:: Lásd fent (1.2 VGT). Ezenkívül 2017-ben elkészült a regionális vízkészlet-gazdálkodási terv az Alföldre, az öntözésfejlesztési program támogatása érdekében. Ezek a
tervek a Tisza és a Duna medencék jelentős részére vonatkoznak, valamint a régiók porózus víztartó rétegeivel is foglalkoznak. Néhány tervet 2019-ben felülvizsgáltak, és regionális
vízkészlet-gazdálkodási terv készült a Kisalföldre az öntözés fejlesztési programok támogatására.
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[E.g. reference to most significant basins/aquifers, their plans, progress reports, evidence of implementation of plans.]
További lépések, feladatok: A Kormány jóváhagyta 2018-ban elfogadta a magyarországi öntözésfejlesztési javaslatot
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H1426.KOR&txtreferer=00000001.TXT). Az aszálykezelési terv kidolgozása folyamatban van.
[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of plans; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
Magas (80)
Nagyon magas (100)
A határvizi
The arrangements’
egyezmények
provisions are fully
előírásai nagyrészt
implemented.
végrehajtásra
kerülnek
Helyzet leírása:: A Duna védelmére és fenntartható felhasználására irányuló együttműködésről szóló Egyezményt - A Duna Védelmi Egyezményt 1994. június 29-én írták alá
Szófiában (https://www.icpdr.org/main/icpdr/danube-river-protection-convention)
A Tisza-Nyilatkozat az vízgyűjtőhöz tartozó országok közötti együttműködések segítésére (http://www.kotivizig.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Atiszadeklaration&catid=55%3Atisza-voelgyi-mhely&Itemid=1) szintén aláírásra került.
A Dráva vízgyűjtőjében a vízgazdálkodás, az árvízvédelem, a vízenergia-felhasználás, valamint a természet és a biológiai sokféleség megőrzésének közös megközelítéséről szóló
Dráva-nyilatkozatot a „Drava River Vision Symposium” résztvevői fogadták el 2008-ban (https://www.icpdr.org/ fő / kiadványok / Új-Dráva-Nyilatkozat/
A 7 szomszédos országgal megkötött határokon átnyúló megállapodásokat különböző időpontokban írták alá.
[E.g. describe the situation for each of, or groups of, the basins/aquifers listed in Annex B. E.g. reference to agreements, reports, evidence of implementation.]
További lépések, feladatok: Az EU Duna-régióra vonatkozó stratégia (EUSDR), mint makroregionális stratégia, amelyet az Európai Bizottság 2010 decemberében fogadott el és
amelyet az Európai Tanács 2011-ben jóváhagyott, egy olyan stratégia, amelyet a Bizottság dolgozott ki a Duna-régió országaival és az érdekelt felekkel közösen a közös kihívások
együttes kezelése érdekében. A stratégia szinergiákat és koordinációt kíván létrehozni a Duna-térségben zajló meglévő politikák és kezdeményezések között, ideértve a határvizek
kezelésével kapcsolatos kérdéseket is.
[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of agreements; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
d. Szubnacionális
Development not
Exist in most
Based on IWRM, approved
Some regulations
All regulations
All regulations being
vízkészlet szabályozás
started or delayed in
jurisdictions, but in most jurisdictions and
being applied in the
being applied in
applied and enforced in all
(törvények, rendeletek,
most sub-national
not necessarily
starting to be applied by
majority of
the majority of
jurisdictions, and all
stb.)
jurisdictions.
based on IWRM. authorities in some
jurisdictions.
jurisdictions.
people and organizations
jurisdictions.
are held accountable.
Pontszám nem
c. Határvizek
kezelésével kapcsoltos
egyezmények
Pontszám 90

Nagyon alacsony (0)
Development not
started or not
progressing.

Alacsony (20)
Being prepared
or negotiated.

Alacsony-közepes (40)
Arrangements are adopted.

Közepes-magas (60)
Arrangements’
provisions are partly
implemented.

releváns

Status description: xxx
[E.g. reference to regulations, mechanisms for enforcement, examples of enforcement.]
Way forward: xxx
[E.g. planned or recommended activities to advance implementation of regulations; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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2 Intézmények és részvétel
(Az IVG megvalósítását segítő politikai, társadalmi és adminisztratív intézmények, valamint az egyéb érdekelt csoportok spektruma és szerepe)
2. Intézmények és részvétel
Végrehajtás szintje (0 – 100)
Nagyon alacsony(0)
Alacsony (20)
Alacsony-közepes (40)
Közepes-magas (60)
2.1 Mi a státusza az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás nemzeti szintű végrehajtásáért felelős intézményeknek?
a. Az IVG végrehajtásának
No dedicated
Authorities exist,
Authorities have clear
Authorities have
irányításáért felelős
government
with clear
mandate to lead IWRM
the capacity to
országos kormányzati
authorities for
mandate to lead
implementation, and the
effectively lead
intézmények
water resources
water resources
capacity1 to effectively lead
IWRM plan
management.
management.
IWRM plan formulation.
implementation.
Pontszám 80

Magas (80)

Nagyon magas (100)

A hatóságok elegendő
Authorities have the
kapacitással rendelkeznek
capacity to effectively
ahhoz, hogy időnként
lead periodic IWRM
felülvizsgálják és
plan revision.
nyomonkövessék az
integrált vízgyűjtő
gazdálkodási tervek
végrehajtását
Helyzet leírása: A fő nemzeti kormányzati hatóságok a Belügyminisztérium (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (www.ovf.hu),
valamint a regionális vízügyi igazgatóságok, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi igazgatóságai (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgitevékenység). Nem minden szakterület van integrálva ezekbe a kormányzati hatóságokba, így szükség van az IWRM miniszterközi koordinációjára (például az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felel a szennyvízkezelésért, vagy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felel a vízinfrastruktúrákért vagy az éghajlatváltozás enyhítéséért és az ahhoz való
alkalmazkodásért). Mivel nem minden vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakterület van ezekbe az intézményekbe integrálva, ezért miniszteriális szintű koordináció szükséges. (Például az Emberi
Erőforrások Minisztériuma felelős a szanitációért, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felelős a viziközművekért és a klímaváltozásséa kapcsolatos koordinációért.

[E.g. reference to authorities and mandates, levels of capacity, reports.]

További lépések, feladatok: Az éghajlatváltozással és a természetvédelemmel kapcsolatos Cselekvési Tervet 2020-ban fogadták el, amely különös figyelmet fordít a magyarországi
természetes vizek védelmére az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás részeként. A Fenntartható Magyarország program 2020-ban indult annak érdekében, hogy Magyarország
fokozatosan áttérjen a körforgásos gazdaságra. Az Agrárminisztérium 2019-ben állástfoglalt abban, hogy a megváltozott éghajlati viszonyok szükségessé teszik a hagyományos magyar
vízgazdálkodás szemléletének megváltoztatását. A vizek elvezetése helyett a cél a vízmegtartás, és az állami ösztönzők mellett a tudomány, az oktatás és a kutatás iskulcsszerepet
játszik a paradigmaváltásban.
[E.g. planned or recommended activities to improve capacity or effectiveness of authorities; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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b. Koordináció a különböző
ágazatokat képviselő
nemzeti kormányzati
hatóságok között a
vízkészletek, a politika, a
tervezés és az irányítás
területén.
Pontszám 90

No information
shared between
different
government sectors
on policy, planning
and management.

Information on water
resources, policy,
planning and
management is made
available between
different sectors.

Communication:
Information,
experiences and
opinions are shared
between different
sectors.

Consultation:
Opportunities for
different sectors to
take part in policy,
planning and
management
processes.

Együttműködés: A
kormányzati szektorok
közötti hivatalos
megállapodások vannak
azzal a céllal, hogy
egyeztessenek a fontos
kérdésekről és
tevékenységekről hozott
kollektív döntésekben.

Co-decisions and coproduction:
Shared power between
different sectors on
joint policy, planning
and management
activities.

Helyzet leírása: A minisztériumok közötti koordináció az irányítási mechanizmus része. A mezőgazdaság és a vízgazdálkodás működésének összehangolása érdekében új hatóságot (úgynevezett
„Öntözési Ügynökség”) hoztak létre 2020.01.01-én. A különféle ágazatokat képviselő kormányzati hatóságok képviselői az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT) tagjai. Az irányító testület a
Belügyminisztérium. Vízgyűjtő szinten négy Vízgazdálkodási Tanács működik, regionális szinten pedig 12 Regionális Vízgazdálkodási Tanács.

[E.g. reference to mechanisms for cross-sectoral coordination, evidence of meetings, reports.]

További lépések, feladatok: A vízgazdálkodási tanácsoknak koordinációs szerepe van a részvízgyűjtőkön az ágazatok közötti kommunikáció támogatása érdekében. Az „Öntözési
Ügynökség” támogatni fogja a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás közötti együttműködést
[E.g. planned or recommended activities to improve cross-sectoral coordination; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

c. A nyilvánosság
részvétele nemzeti
szinten a
vízkészletekben, a
vízpolitikákban, a
tervezésben és a
gazdálkodásban.
Pontszám 90

Nagyon alacsony (0)
No information shared
between government
and the public on
policy, planning and
management.

Alacsony (20)
Information on water
resources, policy,
planning and
management is made
available to the public.

Alacsony-közepes (40)
Communication:
Government
authorities request
information,
experiences and
opinions of the public.

Közepes-magas (60)
Consultation:
Government authorities
regularly use
information,
experiences and
opinions of the public.

Magas (80)
Együttműködés: A
nyilvánosság számára a
vonatkozó politikai,
tervezési és irányítási
folyamatokban való
részvétel céljából
létrehozott és
rendszeresen alkalmazott
mechanizmusok léteznek
és alkalmazzák őket.

Nagyon magas (100)
Representation: Formal
representation of the
public in government
processes contributing
to decision making on
important issues and
activities, as appropriate.

Helyzet leírása: Az Országos Vízgazdálkodási Tanács feladata, hogy nemzeti szinten konzultáljon a vízügyi kérdésekkel.
Az érdekcsoportok képviselői a vízgazdálkodási tanácsok tagjai, beleértve az érdekelt felek szervezeteit, tudományos intézményeit és civil szervezeteit. Az egyének részt vehetnek
konferenciákon, vagy vitákat kezdeményezhetnek bármely vízzel kapcsolatos kérdésről.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozása magában foglalja a nyilvánosság részvételét.
További lépések, feladatok: A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata tartalmazza a társadalmi konzultációkat.
[E.g. planned or recommended activities to improve public participation; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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d. A magánszektor
No information shared Information made
Communication
Consultation:
Együttműködés: A
Representation:
részvétele a
between government
available between
between government Government authorities magánszektor bevonására Effective private sector
vízkészletek
and private sector
government and
and private sector
regularly involve the
és partnerségére vannak
involvement established
fejlesztésében,
about water resources private sector about
about water
private sector in water
létrehozott és
for water resources
kezelésében és
development,
water resources
resources
resources development, rendszeresen alkalmazott
development,
felhasználásában.
management and use.
development,
development,
management and use
mechanizmusok.
management and use
management and use.
management and use. activities.
activities.
Pontszám 90
Status description: Az üzleti vállalkozások képviselői a vízgazdálkodási tanácsok tagjai, és így lehetőségük van a vízszolgáltatással kapcsolatos kérdések minisztériumokon keresztül
történő megvitatására is.
[E.g. mechanisms for, and evidence of private sector participation, types of businesses participating, types of programmes with private sector participation, levels (e.g. national /sub-national).]
További lépések, feladatok: A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata tartalmazza a társadalmi konzultációkat.
[E.g. planned or recommended activities to improve private sector participation; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

e. Az IVG kapacitás
bővítése

Nagyon
alacsony(0)
No capacity
development
specific to water
resources
management.

No dedicated
basin
authorities for
water resources
management.

Alacsony (20)

Alacsony-közepes (40)

Közepes-magas (60)

Occasional capacity
development,
generally limited to
short-term / ad-hoc
activities.

Some long-term capacity
development initiatives are
being implemented, but
geographic and stakeholder
coverage is limited.

Long-term capacity
development
initiatives are being
implemented, and
geographic and
stakeholder coverage
is adequate.

Authorities exist,
with clear mandate
to lead water
resources
management.

Authorities have clear
mandate to lead IWRM
implementation, and the
capacity2 to effectively lead
IWRM plan formulation.

A hatóságok
kapacitása megfelelő
arra, hogy
hatékonyan tudják
vezetni az IVG terv
végrehajtását.

Magas (80)

Nagyon magas (100)

Hosszú távú
Long-term capacity
kapacitásfejlesztési
development initiatives
kezdeményezések
are being implemented
kerülnek végrehajtásra,
with highly effective
hatékonyan, valamint jó
outcomes, and geographic
területi eloszlással, és az and stakeholder coverage
érdekeltek lefedettsége
is excellent.
Pontszám 80
nagyon jó.
Helyzet leírás: A Nemzeti Vízstratégia szerint egy hosszú távú kapacitásfejlesztési programot indítottak Magyarországon 2018-ban. A vízügyi közigazgatásban alkalmazott köztisztviselőkre
vonatkozó speciális szabályokat állapítottak meg, amelyek tartalmazzák a vízgazdálkodás kompetenciájának, irányításának és szakszerűségének fejlesztését.
[E.g. capacity development programs; government/public/education/academia; geographic and stakeholder coverage, ‘levels’ of implementation (e.g. national/sub-national).]
További lépések, feladatok: Az IVG releváns szakterületek be lettek építve a képzési programokba.
[E.g. planned or recommended activities to improve capacity development; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
2.2 Mi az intézmények státusza az IVG végrehajtásának egyéb szintjein?
a. Vízgyűjtő/vízkészlet
szintű szervezetek az
IVG végrehajtásának
irányításában
Pontszám: 70

2

Authorities have the
capacity to effectively lead
periodic monitoring and
evaluation of the IWRM
plan(s).

Authorities have the
capacity to effectively
lead periodic IWRM plan
revision.

For the definition of ‘capacity’ in this context, see footnote 12. Beyond having the capacity, authorities must also actually be leading the implementation of these activities.
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Helyzet leírás: 12 regionális vízügyi igazgatóság és 12 vízügyi hatóság felel a vízkészletek kezeléséért, de a fejlesztés ellenére kapacitásaik továbbra sem elégségesek a terv
megfogalmazásához vagy az IVG végrehajtásához. A kormányhivatalok szintén fontos részét képezik a folyamatnak. A VIZEK projekt 2018 óta fejlesztette ki a vízigazgatás információs
technológiáját az e-kormányzat létrehozására a víziparban (még nem fejeződött be). [E.g. reference to authorities and evidence of capacity for leading implementation of IWRM. Any
significant basins/aquifers without authorities.]
További lépések, feladatok: Az információ technológiai fejlesztések tovább folytatódnak a jövőben is.
[E.g. planned or recommended activities to improve capacity or effectiveness of organizations; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

b. A nyilvánosság
részvétele helyi szinten
a vízkészletekben, a
vízpolitikákban, a
tervezésben és a
gazdálkodásban
Pontszám 80

Nagyon alacsony
(0)
No information
shared between
government and
the public on
policy, planning and
management.

Alacsony (20)
Information on
water resources,
policy, planning and
management is
made available to
the public.

Alacsony-közepes (40)
Communication:
Government
authorities request
information,
experiences and
opinions of the
public.

Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

Consultation:
Government authorities
regularly use local level
information, experiences
and opinions of the
public.

Együttműködés: A
nyilvánosság számára a
vonatkozó politikai,
tervezési és irányítási
folyamatokban való
részvétel céljából
létrehozott és
rendszeresen alkalmazott
mechanizmusok léteznek
és alkalmazzák őket.

Representation: Formal
representation of the
public in local authority
processes contributing to
decision making on
important issues and
activities, as appropriate.

Helyzet leírás: 4 regionális és 12 szubregionális vízgazdálkodási tanács játszik szerepet játszik a vízügyi kérdésekben.
Az érdekcsoportok képviselői a vízgazdálkodási tanácsok tagjai, ideértve a szervezeteket, a tudományos intézményeket és a civil társadalmat is. Az egyének részt vehetnek konferenciákon, vagy vitákat
kezdeményezhetnek bármely vízzel kapcsolatos kérdésről.
A nemzeti információs forrásokat a helyi érdekelt felek felhasználhatják, például a www.vizeink.hu, a www.hydroinfo.

[E.g. mechanisms for public participation, types of groups that participate or any significant ones that do not, evidence of degree of participation, geographic differences across country.]

További lépések, feladatok: Az információ technológiai fejlesztések tovább fognak folytatódni a jövőben is.
[E.g. planned or recommended activities to improve public participation; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
c. A kiszolgáltatott
Participation of
Vulnerable groups
Some procedures in
Procedures in place, with A kiszolgáltatott
(sérülékeny) csoportok
vulnerable groups
partially
place, but limited
moderate participation
(sérülékeny) csoportok
részvétele a
not explicitly
addressed, but no
budget and human
of vulnerable groups
rendszeres részvétele
vízgazdálkodás tervezési addressed in laws,
explicit procedures capacity for
(moderate budget and
(elegendő költségvetési és
és végrehajtási
policies, or plans.
in place.
implementation.
human capacity).
emberi kapacitás, és a
folyamataiban
részvételt ellenőrzik)
Pontszám 80
Status description:

Meaningful and regular
participation of
vulnerable groups, as
appropriate.

Az alapvető jogok hatékony, koherens és legátfogóbb védelme érdekében (ideértve a kiszolgáltatott csoportok védelmét is), valamint az Alapjogi Törvény végrehajtása érdekében 2011-ben elfogadták
az Alapjogi Biztosról szóló 2011. évi CXI. Törvényt (https: //www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/main_page).
Az alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a gyermekek, a Magyarországon élő nemzetiségek, a legsebezhetőbb társadalmi csoportok és az „a jövő generációk érdekei” -ben meghatározott
értékek védelmére. Az alapjogi biztos véleményt nyilvánít a feladatát és hatáskörét befolyásoló jogszabálytervezetről; a hosszú távú fejlesztési és területhasználati tervekről és koncepciókról, valamint a
jövő generációk életminőségét egyéb módon közvetlenül érintő tervekről és koncepciókról; és javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására vagy elfogadására és / vagy egy
SDG Indicator 6.5.1 IWRM Survey

National reporting on status of IWRM implementation 2020

A-7

nemzetközi szerződés kötelező erejének elismerésére. A biztos felméri és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét, és statisztikákat készít azokról a jogsértésekről Magyarországon, amelyek az
alapvető jogokkal kapcsolatosak. Ezért a biztos benyújtja éves jelentését a Parlamentnek, amelyben információkat ad az alapvető jogokkal kapcsolatos tevékenységeiről, valamint javaslatokat és
javaslatokat tesz rendeletekre vagy azok bármilyen módosítására. A Parlament a jelentés benyújtásának évében vitatja meg a jelentést. Tevékenysége során a biztos együttműködik az alapvető jogok
védelmének előmozdítását célzó szervezetekkel. Az Alapjogi Biztos az Alkotmánybíróságon kezdeményezheti a jogszabályok felülvizsgálatát az alaptörvénynek való megfelelés szempontjából. Ezenkívül
a biztos részt vesz a feladataira és hatásköreire vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján készített nemzeti jelentések elkészítésében, valamint figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar
joghatóság alá tartozó végrehajtását.
A Belügyminisztérium 2011 óta koordinálja az új közfoglalkoztatási rendszert, amely magában foglalja a vízügyi ágazatban az állami foglalkoztatást. A közfoglalkoztatási rendszer legfontosabb feladata a
tartósan munkanélküliek aktiválása és az állandó álláskeresők kiszorulásának megakadályozása a munka világából. Vannak olyan munkaképes korú, alacsony iskolai végzettségű és szakmai ismeretekkel
nem rendelkezők, akiket a legnehezebb bevonni a foglalkoztatásba.

[E.g. types of procedures in place, with examples and consideration of (as appropriate): (i) relevant laws/policies/plans; (ii) institutional arrangements; (iii) existence and adequacy of budgets
and human capacity; (iv) extent of monitoring for participation of vulnerable groups. Explain which vulnerable groups are considered, situation/differences regarding different vulnerable
groups, and procedures at national level, local level, and their implementation and effectiveness.]

További feladatok, lépések: A Belügyminisztérium konzultál az alapjogi biztosok helyetteseivel a jövő nemzedékek érdekeit érintő ügyekben.
[E.g. planned or recommended activities to increase participation of vulnerable groups, barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

Magas (80)
Nagyon magas (100)
A nemekre (gender)
Gender objectives
vonatkozó
consistently achieved and
célkitűzéseket
effectively address gender
nagyrészt elérték (a
issues (activities and
tevékenységeket
outcomes reviewed and
megfelelően nyomon
revised).
követik és
finanszírozzák).
Helyzet leírás: Az alapjogi törvény foglalkozik a nemekkel kapcsolatos (gender) célokkal. Törvény van az egyenlő bánásmód és a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítására. Az
alapvető jogok biztosának hivatala figyelemmel kíséri a célkitűzések teljesülését, és rendszeresen jelentéseket készít erről. (https://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/main_page)
[E.g. gender objectives in laws/policies/plans/strategies. Programs/procedures to address gender objectives, incl. reference to reports. Examples of gender mainstreaming processes and
outcomes. Consider adequacy of funding, human capacity, monitoring and outcomes (e.g. in terms of achieving formal representation of gender issues, application of gender parity rules, and
influence on IWRM outcomes). Consider ‘level’ of implementation, i.e. national/sub-national/local/transboundary. Consider also progress since baseline.]
További feladatok, lépések: A Belügyinisztérium konzultál az alapjogi biztos helyettesével a jövő nemzedékek érdekeit érintő ügyekben T
(E.g. planned or recommended activities to advance implementation of gender mainstreaming; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
e. A határvizi
No organizational
Organizational
Organizational
Organizational
A szervezeti keret (ek)
Organizational
együttműködések szervezeti
framework(s).
framework(s)
framework(s)
framework(s)’
mandátuma nagyrészt
framework(s)’ mandate is
keretei
being developed. established.
mandate is partly
teljesül
fully fulfilled.
fulfilled.
Pontszám 90
d. A gender (nemek)
kérdéseket tartalmazzák a
vízgazdálkodással
kapcsolatos
jogszabályok/tervek
Pontszám 80
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Nagyon alacsony (0)
Gender
considerations not
explicitly included in
national/ subnational
laws/plans or similar.

Alacsony (20)
Gender
considerations
partially included
in laws/plans or
similar.

Alacsony-közepes (40)
Gender considerations
included (but limited
implementation,
budget or monitoring).

Közepes-magas (60)
Gender objectives
partly achieved
(activities partially
monitored and
funded).
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Helyzet leírás: Duna-medence: A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottságot (ICPDR) 1998-ban hozták létre, amely 14 együttműködő országból és az Európai Unióból álló nemzetközi szervezet.
Tisza medence: A 2004-es ICPDR miniszteri találkozón az öt Tisza-ország képviselői aláírták az Egyetértési Nyilatkozatot a Tisza-folyó nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodási tervének kidolgozására. A második
vízgyűjtő-tervezet kidolgozása 2019-ben befejeződött.
Drava medence: nincs szervezet
A Felek által kijelölt, határokon átnyúló felszín alatti víztestek: Az ICPDR Monitoring és Értékelési Szakértői Csoportja és a Felszín alatti Vizek Munkacsoportja a Duna vízgyűjtőjének határokon átnyúló felszín
alatti víztesteivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és a felszín alatti vízgazdálkodás minden szempontjával összhangban áll az EU szabályozás végrehajtásával (VKI és az EU felszín alatti vizekről szóló
irányelv).
A Felek által kétoldalúan létrehozott, határvizi bizottságok a határokon átnyúló felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. [E.g. reference to organizations, mandates,
progress/annual reports]
További lépések, feladatok: Rendszeresen felülvizsgálják és aktualizálják a határvizi egyezmények keretében a kötelezettségvállalásokat az IVG és az új kezdeményezések szempontjából.

[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of organizational frameworks; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

f. Szubnacionális
hatóságok az IVG
végrehajtásának
irányításában
Pontszám 60

Nagyon alacsony
(0)
No dedicated subnational authorities
for water resources
management.

Alacsony (20)

Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

A hatóságok
Authorities have the
Sub-national
képesek
capacity to effectively
authorities have the
hatékonyan
lead periodic monitoring capacity to effectively
irányítani az IVG
and evaluation of the
lead periodic IWRM
tervek
IWRM plan(s).
plan revision.
végrehajtását.
Helyzet leírás: 12 vízügyi igazgatóság és 12 vízügyi hatóság felel a vízkészletek kezeléséért, ám kapacitásuk nem elegendő a terv kidolgozásának vagy az IVG végrehajtásának
hatékony vezetéséhez.
[E.g. reference to authorities and mandates, at which administrative level, levels of capacity, reports.]
További lépések, feladatok: A 12 regionális vízügyi igazgatóság és 12 vízügyi hatóság kapacitásának fejlesztése.
[E.g. planned or recommended activities to improve capacity or effectiveness of authorities; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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Authorities exist,
with clear mandate
to lead water
resources
management.

Alacsony-közepes (40)
Authorities have clear
mandate to lead IWRM
implementation, and the
capacity to effectively lead
IWRM plan formulation.
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3 Irányítási eszközök
3. Irányítási eszközök
Végrehajtás szintje (0 – 100)
Nagyon
Alacsony (20)
Alacsony-közepes (40)
Közepes-magas (60)
Magas (80)
Nagyon magas (100)
alacsony (0)
3.1 Mi az irányítási eszközök státusza az IVG nemzeti szintű végrehajtásának támogatására?
a. A víz rendelkezésre
No national
Monitoring systems
Long-term national
Long-term national
A hosszú távú nemzeti
Long-term national
állásának nemzeti
monitoring
established for a
monitoring is carried out
monitoring is carried out monitoringot nagyon jó monitoring is carried out
monitorozása (ideértve
systems in
limited number of
but with limited coverage
with adequate coverage
lefedettséggel és az
with excellent coverage
az ország szempontjából place.
short-term / ad-hoc
and limited use by
but limited use by
érdekelt felek
and excellent use by
releváns felszíni és /
projects or similar.
stakeholders.
stakeholders.
megfelelő
stakeholders.
vagy felszín alatti vizet).
felhasználásával hajtják
végre.
Pontszám 90
Helyzet leírása: A nemzeti monitoring rendszer magában foglalja a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének megfigyelését, az ország többé-kevésbé megfelelő
lefedettségével, de az érdekelt felek számára az információkhoz való hozzáférés még mindig kissé korlátozott.
[E.g. reference to monitoring systems, what is monitored and where, evidence of implementation and access to information for stakeholders.]
További lépések, feladatok: Az érdekelt felek tájékoztatásának biztosításához szükséges informatikai fejlesztések
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of water availability monitoring; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
b. Fenntartható és
No
Use of management
Some management
Management
Az irányítási,
Management
hatékony vízhasználat
management
instruments is limited
instruments implemented instruments are
management eszközöket
instruments are
nemzeti szinten
instruments
and only through
on a more long-term
implemented on a
hosszú távon hajtják
implemented on a long(beleértve az ország
being
short-term / ad-hoc
basis, but with limited
long-term basis, with
végre, nagyon jó
term basis, with
szempontjából releváns implemented.
projects or similar.
coverage across different
adequate coverage
lefedettséggel a
excellent coverage
felszíni és / vagy felszín
water users and the
across different water
különböző
across different water
alatti vizet).
country.
users and the country.
vízfelhasználók és az
users and the country,
ország területei között, és and are highly effective.
Pontszám 80
azok hatékonyak
Helyzet leírása: Minden típusú irányítási eszköz földrajzi különbségek nélkül létezik, de a végrehajtás szintje illetve eredményessége a különböző érdekelt csoportok között nem azonos szintű.
[E.g. types of management instruments and for what purposes, evidence of implementation, geographic differences, level of implementation across different stakeholder groups.]
További lépések, feladatok: Időszakosan felülvizsgált és módosított vízgazdálkodási politika, különösen a kevésbé hatékony felhasználású ágazatokban.
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of management instruments; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

SDG Indicator 6.5.1 IWRM Survey

National reporting on status of IWRM implementation 2020

A-10

c. Szennyezések
ellenőrzése
nemzeti szinten

Nagyon
alacsony (0)
No
management
instruments
being
implemented.

Pontszám 80

Alacsony (20)

Alacsony-közepes (40)

Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

Use of management
instruments is
limited and only
through short-term /
ad-hoc projects or
similar.

Some management
instruments
implemented on a more
long-term basis, but with
limited coverage across
sectors and the country.

Management instruments
are implemented on a longterm basis, with adequate
coverage across sectors and
the country.

Az irányítási, management
eszközöket hosszú távon
hajtják végre, nagyon jó
lefedettséggel a különböző
ágazatok szerint és az
ország területei között, és
hatékonyak

Management instruments
are implemented on a longterm basis, with excellent
coverage across sectors and
the country, and are highly
effective.

Helyzet learása. A vízminőségű kereskedelmi programok kivételével minden típusú irányítási eszköz földrajzi különbségek nélkül létezik, de a végrehajtás szintje vagy eredményessége a különböző
érdekelt csoportok között nem azonos. A határérték-szabályozás módosítása folyamatban van, a fő érdekelt feleket bevonják a folyamatba. [E.g. types of pollution management instruments, incl. water
quality monitoring, evidence of implementation, geographic differences, level of implementation across different stakeholder groups.]

További lépések, feladatok: Időszakosan felülvizsgált és módosított vízgazdálkodási politika, különösen a jelentősebb szennyező ágazatoknál.
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of pollution control measures; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
d. A vízzel
No
Use of management
Some management
Management instruments
Az irányítási, management Management instruments
kapcsolatos
management
instruments is
instruments
are implemented on a long- eszközöket hosszú távon
are implemented on a longökoszisztémák
instruments
limited and only
implemented on a more
term basis, with adequate
hajtják végre, nagyon jó
term basis, with excellent
kezelése nemzeti
being
through short-term / long-term basis, but with coverage across different
lefedettséggel a különböző coverage across different
szinten.
implemented.
ad-hoc projects or
limited coverage across
ecosystem types and the
ökoszisztéma típusok
ecosystem types and the
similar.
different ecosystem
country. Environmental
szerint és az ország
country, and are highly
types and the country.
Water Requirements (EWR) területei között, és azok
effective. EWR analysed for
analysed
in
some
cases.
hatékonyak.
A
Környezeti
whole country.
Pontszám 90
Víz Követelmények
(Environmental Water
Requirements , EWR)
elemzése megtörtént az
ország nagy részére.
Helyzet leírása: A Környezetvédelmi Törvény és a Természetvédelmi Törvény biztosítja az összes típusú gazdálkodási eszköz és a végrehajtás hatékonyságának ellenőrzési eszközeinek használatát a
különböző ökoszisztéma-típusokra. A felszín alatti viztől függő szárazföldi ökoszisztémák az ökológusok és a hidrogeológusok közös kutatásának tárgyát képezik. Az NÖSZTÉP projekt keretében a
természetes és a természeteshez közeli ökoszisztémák ökoszisztéma szolgáltatásait országos szinten értékelik, térképezik és értékelik (még nem fejeződtek be).

[E.g. types of management instruments, evidence of implementation and effectiveness, geographic differences, level of implementation across different ecosystem types.]
További lépések, feladatok: Nagyobb figyelem az ökoszisztéma-szolgáltatásokra és a távérzékelési technikák alkalmazására.
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness ecosystem management and protection; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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Nagyon
alacsony (0)
No
management
instruments
being
implemented.

Alacsony (20)

Alacsony-közepes (40)

Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

e. Nemzeti szintű
Use of management
Some management
Management
Az irányítási, management Management instruments
irányítási eszközök a
instruments is
instruments
instruments are
eszközöket hosszú távon
are implemented on a
vízzel kapcsolatos
limited and only
implemented on a more
implemented on a longhajtják végre, nagyon jó
long-term basis, with
katasztrófák
through short-term / long-term basis, but with term basis, with
lefedettséggel a különböző excellent coverage of atcsökkentésére
ad-hoc projects or
limited coverage of atadequate coverage of
veszélytípusokra, és azok
risk areas, and are highly
similar.
risk areas.
at-risk areas.
hatékonyak.
effective.
Pontszám 90
Helyzet leírása: A Seveso irányelvhez kapcsolódóan minden típusú irányítási eszközt használnak. A kockázatkezelési eszközöket minden típusú vízzel kapcsolatos katasztrófa esetében bevezetésre került,
de a kockázatot még nem szüntették meg. Az Árvízvédelmi Irányelv végrehajtása szintén a folyamat része. Létrehozásra került a kritikus infrastruktúrák és a potenciálisan veszélyes üzemek
nyilvántartását. [E.g. types of management instruments, evidence of implementation and effectiveness, geographic differences, level of implementation for different types of water-related

disasters.]

További lépések, feladatok: Rendszeresen felülvizsgált és módosított vízgazdálkodási politika, különösen a jelentős kockázatú ágazatokban.
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of disaster risk management and monitoring; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
3.2 Mi az irányítási eszközök státusza az IVG egyéb szintű végrehajtásának támogatására?
a. Vízgazdálkodási
eszközök

No basin level
management
instruments
being
implemented.

A vízgyűjtő szintű
Basin level management
Basin level management
kezelési eszközök
instruments implemented
instruments implemented
elsősorban hosszabb
on a more long-term basis, on a more long-term
távon valósulnak meg,
with effective outcomes
basis, with highly
megfelelő földrajzi
and very good geographic effective outcomes and
lefedettséggel és
and stakeholder coverage. excellent geographic and
érdekelt felek
stakeholder coverage.
Popntszám 70
bevonásával.
Helyzet leírása: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tartalmaznak minden olyan gazdálkodási eszközt, amely az vízgyűjtő országos szintű, illetve alacsonyabb vízgyűjtőszintű hatékony
kezeléséhez és az Intézkedési Program különböző érdekeltek szerinti végrehajtásához szükséges. A VGT csak részben valósult meg. Az árvízkockázat-kezelési terv első felülvizsgálata
folyamatban van.
[E.g. types of management instruments, evidence of implementation and effectiveness, geographic differences, level of implementation across different stakeholder groups.]
További lépéesek, feladatok: A politikai elkötelezettség és az érdekelt felek bevonásának növelése
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of basin management and development; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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Use of basin level
management
instruments is
limited and only
through short-term /
ad-hoc projects.

Some basin level
management
instruments
implemented on a more
long-term basis, but with
limited geographic and
stakeholder coverage.
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b. Víztartó réteg
szintű irányítási
eszközök

Nagyon
alacsony (0)
No aquifer
level
management
instruments
being
implemented.

Alacsony (20)

Alacsony-közepes (40)

Közepes-magas (60)

Use of aquifer level
management
instruments is
limited and only
through short-term
/ ad-hoc projects.

Some aquifer level
management instruments
implemented on a more
long-term basis, but with
limited geographic and
stakeholder coverage.

A víztartó szintű kezelési
eszközök elsősorban
hosszabb távon valósulnak
meg, megfelelő földrajzi
lefedettséggel és érdekelt
felek bevonásával.

Magas (80)

Nagyon magas (100)

Aquifer level management Aquifer level management
instruments implemented instruments implemented
on a more long-term
on a more long-term basis,
basis, with effective
with highly effective
outcomes and very good
outcomes and excellent
geographic and
geographic and stakeholder
Score 70
stakeholder coverage.
coverage.
A heylzet leírása:. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tartalmaznak minden olyan gazdálkodási eszközt, amely az vízgyűjtő országos szintű, illetve alacsonyabb vízgyűjtőszintű hatékony
kezeléséhez és az Intézkedési Program különböző érdekeltek szerinti végrehajtásához szükséges. A VGT csak részben valósult meg.
[E.g. types of management instruments, evidence of implementation and effectiveness, geographic differences, level of implementation across different stakeholder groups.]
További lépsek, feladatok: A politikai elkötelezettség és az érdekelt felek bevonásának növelése
[E.g. planned or recommended activities to improve effectiveness of aquifer management; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
c. Adatok és
No data and
Limited data and
Data and information
Az adatok és információk
Data and information
All relevant data and
információk
information
information sharing sharing arrangements
megosztásának eszközei
sharing arrangements
information are online and
megosztása az
sharing.
on an ad-hoc basis. exist on a more long-term elsősorban hosszabb
implemented on a more
freely accessible to all.
országon belül,
basis between major data távon valósulnak meg,
long-term basis, with very
minden szinten.
providers and users.
megfelelő földrajzi
good coverage across
.
lefedettséggel és érdekelt
sectors and the country.
felek bevonásával.
Pontszám
70
Helyzet leírása: Az elmúlt évtizedekben sok erőfeszítést történt az információk megosztására a különböző ágazatok között és az információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében
a nyilvánosság számára, ám ez még mindig kissé korlátozott. Néhány adat és információ online és bárki számára elérhető, de nem az összes releváns adat..
[E.g. different data and information sharing arrangements, availability and access to data/information, examples of sectors/users across which data and information are being shared.]
További lépések, feladatok: Az érdekelt felek tájékoztatásának biztosításához szükséges informatikai fejlesztések
[E.g. planned or recommended activities to establish/improve data sharing procedures and infrastructure; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
d. Határokon átnyúló No data and
Limited data and
Data and information
Data and information
Az adat- és
All relevant data and
adat- és
information
information sharing sharing arrangements
sharing arrangements
információmegosztási
information are online and
információmegosztás sharing.
on an ad-hoc or
exist, but sharing is
implemented adequately. megállapodások hatékony accessible between
az országok között.
informal basis.
limited.
végrehajtása.
countries.
Pontszám 80
Helyzet leírása: Az adat- és információmegosztási megállapodások léteznek a kétoldalú megállapodásokban és az ICPDR-on belül, de még mindig vannak korlátjai. A DAREFFORT
projekt (Duna vízgyűjtővel fokozott árvíz-előrejelzési együttműködés) a Duna Hidrológiai Információs Rendszer (DanubeHIS) létrehozására összpontosít, amely alapvető lépés a
rugalmas és fenntartható adatcsere felé.
[E.g. different data and information sharing arrangements, access to information.]
További lépések, feladatok: A felek politikai elkötelezettségének növelése és a közös projektek szükségessége a felszíni és a felszín alatti vizek vízminőségére vonatkozó információs
rendszerek létrehozása érdekében.
[E.g. planned or recommended activities to establish/improve data sharing procedures and infrastructure; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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4 Finanszírozás
( költségvetés és finanszírozás biztosítása és felhasználása vízkészlet gazdálkodásra és fejlesztésre különféle forrásokból.)
4. Finanszírozás
Végrehajtás szintje (0 – 100)
Nagyon alacsony (0)
Alacsony (20)
Alacsony-közepes (40)
Közepes-magas (60)
4.1 Milyen a vízkészletek fejlesztését és a vízgazdálkodást szolgáló nemzeti szintű finanszírozás?

Magas (80)

Nagyon magas (100)

a. Nemzeti
No budget allocated
Some budget
Elegendő költségvetési keret Sufficient budget
Sufficient funds
Budget fully utilised for
költségvetés a
in national
allocated but only van a tervezett
allocated and funds disbursed for investment investment and recurrent
vízkészletinvestment plans.
partly covers
disbursed for most and recurrent costs, and costs, post-project
beruházásokhoz, de nem
infrastruktúrához
planned
planned
being utilised in all
evaluation carried out,
elegendő a folyósított vagy
(beruházások és
investments.
programmes or
planned projects.
budgets reviewed and
rendelkezésre álló összeg
ismétlődő költségek).
projects.
revised.
Pontszám 50
Helyzet leírás: Az infrastrukturális projektek fedezésére elsősorban az EU forrásait szánják, és csak néhány (de egyre több) forrás származik a központi kormányzat költségvetéséből.
Jelentős probléma az érdekelt felek hozzájárulása a beruházásokhoz.
[E.g. adequacy of budget; budget gaps; distinction between investments and ongoing (operation and maintenance) costs; barriers/enablers, including for disbursal.]
További lépések, feladatok: A politikai támogatás és az érdekeltek bevonásának növelése
[E.g. planned or recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
b. Nemzeti
No budget
Allocations made Allocations made for at
A legtöbb elemre
Allocations include all
Planned budget allocations
költségvetés a az
allocations made for
for some of the
least half of the elements
van elkülönített
elements and
for all elements of the
integrált
investments and
elements and
but insufficient for others.
keret és néhány
implementation
IWRM approach fully
vízgazdálkodás (IVG)
recurrent costs of the implementation
végrehajtása
regularly carried out
utilised, budgets reviewed
elemeihez
IWRM elements.
at an early stage.
folyamatban van.
(investments and
and revised.
(beruházások és
recurrent costs).
ismétlődő költségek).
Pontszám 70
Helyzet leírása: A központi kormányzat költségvetés csak részben fedezi az IVG elemek végrehajtásának költségeit, így az IVG nem került teljes mértékben végrehajtásra. A
beruházások és az ismétlődő költségek fedezete nagymértékben függ az éves elkülönített állami költségvetéstől.
[E.g. adequacy of budget; budget gaps; distinction between investments and ongoing costs; barriers/enablers, including for disbursal.]
További lépések, feladatok: A politikai támogatás és az érdekeltek bevonásának növelése
[E.g. planned or recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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Nagyon alacsony (0)

Alacsony (20)

Alacsony-közepes (40)

Közepes-magas (60)

Magas (80)

Nagyon magas (100)

4.2 Milyen a vízkészletek fejlesztését és a vízgazdálkodást szolgáló egyéb szintű finanszírozás?
a. Szubnacionalis vagy
No budget allocated Some budget
Elegendő költségvetési Sufficient budget
Sufficient funds
Budget fully utilised, for
vízgyűjtő szintű
in sub-national or
allocated but only
keret van a tervezett
allocated and funds
disbursed, for
investment and recurrent
költségvetés a vízkészletbasin investment
partly covers planned beruházásokhoz, de
disbursed for most
investment and
costs, post-project
infrastruktúrához
plans.
investments.
nem elegendő a
planned programmes recurrent costs, and
evaluation carried out,
(beruházások és ismétlődő
folyósított vagy
or projects.
being utilised in all
budgets reviewed and
költségek).
rendelkezésre álló
planned projects.
revised.
összeg
Pontszám 50
Helyzet leírása: A helyi programokhoz csak alacsony költségvetés van, vagy nincs külön költségvetés. A vidékfejlesztési program, valamint a területi és településfejlesztési OP néhány
lehetőséget kínál a vízügyi infrastruktúrák fejlesztésére helyi szinten.
[E.g. adequacy of budget; budget gaps; distinction between investments and ongoing (O&M) costs; barriers/enablers, including for disbursal; reference to ‘level’ (sub-national/ basin).]
További lépések, feladatok: A politikai elkötelezettség növelése az IVG költségek hosszútávú végrehajtását biztosító finanszírozási keret létrehozására
[E.g. planned or recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
b. Bevételek IVG elemekre No revenues raised
Processes in place to Some revenue raised,
A bevételek bizonyos Revenues raised cover
Revenues raised fully
for IWRM elements.
raise revenue but not but generally not used
IVG tevékenységeket most IWRM activities.
cover costs of IWRM
yet
implemented.
for
IWRM
activities.
fedeznek.
activities.
Pontszám 70
Helyzet leírás: Különböző bevételtípusok és mechanizmusok léteznek a követelmények teljesítéséhez, de a beszedett adó és a fedezett költségek között nincs egyenes kapcsolat. A
bevételek nagy részét nemzeti szinten gyűjtik, és központosított módon osztják el a helyi szintre. A bevétel gyűjtésének helyi mechanizmusát a kormány szabályozza, az árakat több
szempontból befolyásolja.
[E.g. types of revenues raised and mechanisms; level at which they are raised and used; and adequacy of revenues to meet requirements at different levels.]
További lépések, feladatok: A politikai támogatottság növelése átlátható bevétel- politika létrehozására
[E.g. planned or recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

Nagyon alacsony (0)
Alacsony (20)
Alacsony-közepes (40) Közepes-magas (60)
Magas (80)
Nagyon magas (100)
No specific funding
MS agreement on country
Funding less than
Funding less than
Az igényelt összeg
Full funding of that
allocated from the
share of contributions in
50% of that
75% of that expected több mint 75% -ának expected as
Member State (MS)
place and in-kind support
expected as
as contributions and
finanszírozása
contributions and by
budgets nor from
for the cooperation
contributions and
by regulation.
hozzájárulásként és
regulation.
other regular sources.
organisation/arrangement.
by regulation.
szabályozással.
Pontszám 90
Helyzet leírás: A Duna Védelmi Egyezmény működéséhez az éves tagállami költségvetési hozzájárulás részesedése. A határokon átnyúló vízügyi bizottságok működésének
finanszírozását a Belügyminisztérium költségvetése biztosítja. Néhány nemzetközi szervezet tagságát pénzügyi okokból felfüggesztették, pl. INBO.
[E.g. reference to financing arrangements, evidence of contributions.]
További lépések, feladatok: Interregionális alapok (EUDRS) mozgósítása néhány (több) határokon átnyúló együttműködési tevékenység fedezésére.
[E.g. planned or recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]

c. A határokon átnyúló
együttműködés
finanszírozása.
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d. Az IWRM elemek
No budget allocations
Allocations made for some
Az elemek legalább Allocations for most
Allocations include
Planned budget
szubnacionális vagy
at sub-national or
of the elements and
felére biztosított
of the elements and
all elements and
allocations for all
vízgyűjtő szintű
basin level for
implementation at an early
keret van, de a
some
implementation
elements of the IWRM
költségvetése
investments and
stage.
többire nem
implementation
regularly carried out
approach fully utilised,
(beruházási és
recurrent costs of
elegendő
under way.
(investments and
budgets reviewed and
ismétlődő költségek)
IWRM elements.
recurrent costs).
revised.
Pontszám 50
Helyzet leírása: Az IVG elemekhez csak kismértékű költségvetés van vagy egyáltalán nincs külön költségvetés. A vidékfejlesztési program, valamint a területi és településfejlesztési
OP tartalmaz néhány lehetőséget az IWRM elemek helyi szintű fedézésére.
[E.g. adequacy of budget; budget gaps; distinction between investments and ongoing costs; barriers/enablers, including for disbursal; reference to ‘level’ (sub-national and/or basin).]
További lépések, feladatok: A politikai elkötelezettség növelése az IVG költségek hosszútávú végrehajtását biztosító finanszírozási keret létrehozására [E.g. planned or
recommended activities to increase budget and/or dispersal; barriers and enablers; draft interim targets where appropriate.]
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6.5.1 indikátor pontszáma

Fejezet
1 fejezet Támogató környezet
2 fejezet Intézmények és részvétel
participation
3
fejezet Irányítási eszközök
4 fejezet Finanszírozás
6.5.1 indikátor pontszáma
= IVG végrehajtás szintje (0-100)
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Average Scores
(all values rounded to nearest whole number)
80
89
80
63
78
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