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Az Európai Unió Árvízi Irányelvének teljesítése 

Magyarországon nemzetközi viszonylatban magas szinten kiépített és működő 
árvízvédelmi rendszer van. Ez a földrajzi fekvésből adódóan, a szinte állandóan jelentkező 
elöntési fenyegetettség miatt alakult így az elmúlt évszázadok során. Jelenlegi rendszerünk 
alapját az árvízvédelmi fővédvonalaink alkotják, amelyek alapvetően a védett területeknek 
nyújtandó egyenlő biztonság elve szerint lettek méretezve. Azonban a társadalmi-gazdasági 
viszonyok az utóbbi 20 évben történt alapvető megváltozása és a levonult rendkívüli árvizek 
tapasztalatai arra utalnak, hogy az egyenlő biztonság 
alapelve felülvizsgálandó, az árvízi elöntéshez 
kapcsolódó kockázat viselését, az érintettek közötti 
megosztását újra kell gondolni. A védelmi rendszer 
fejlesztésénél indokolt áttérni a kockázat értékelése 
alapján történő tervezésre, amely a kevésbé értékes 
területek elöntésével kímél meg érzékenyebb 
területeket, jóval hatékonyabb erőforrás felhasználás 
mellett.  

Az árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési tervezés megvalósítására kiírt 
KEOP projekt konstrukció 2008-ban indult. Célja az Európai Unió 2007/60/EK az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvének teljesítése, valamint a 
megváltozott társadalmi-gazdasági helyzetnek megfelelő országos árvízvédelmi stratégia 
kidolgozása. Az I. ütem, amely 2010-ben zárult, az alkalmazandó metodikát és a szükséges 
adatok körét határozta meg annak érdekében, hogy egységes módon kerüljön 
meghatározásra az ár- és belvízi kockázat, és a fejlesztések során objektív prioritási 
sorrendet lehessen meghatározni. Az egységes metodika szerint készülő tervek 
összhangban vannak és illeszkednek 
egymáshoz. A konstrukció II. ütemében 
elkészült az előzetes árvízi kockázatbecslés 
az EU elvárásainak megfelelően, valamint 
megvalósult az I. ütemben meghatározott 
adatok előállítása, végül a III. ütemben 2015 
végére készülnek el az országos árvízi 
kockázati térképek és stratégiai kockázati 
tervek.  

A Projekt megvalósítása 
 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon az árvízkockázatok értékeléséhez és kezeléséhez 
Magyarországon, összhangban az EU Árvízi irányelvével, az árvizekkel kapcsolatos, az 
emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre 
gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében.  

A projekt legfőbb feladatai: 

Az árvízvédelem legjobb gyakorlatának megfelelően meghatározza az elöntési veszély 
mértékét és azt térképen ábrázolja, majd a területhasználatokra és a veszélyeztetett vagyon 
értékére, illetve annak elöntési sérülékenységére alapozva előzetesen meghatározza a 
veszélyeztetett területek elöntési kockázatát. 
Az előzetes kockázatbecslés az Árvízi Irányelv előírásai szerint készült, ehhez szükséges 
volt az elöntési veszély által érintett területek, az érintettek számának és a kockázatok 
ismerete. Meg kellett határozni a veszély és kockázati térképezés és a kockázatkezelési 
tervezés általános, országos elveit, valamint a tervezési egységek területi lehatárolását 
összhangban egyéb szakterületekkel, illetve a 
Víz Keretirányelvvel. Ezen részfeladatok 
megvalósulásának eredményeképpen készült el 
az országos veszélytérkép, országos kockázati 
térkép. 

A projekt előkészítette az adatokat az országos 
árvízi kockázatkezelési tervezési programnak a 
konstrukció III. fázisában való végrehajtásához.  
A veszélytérképezés megvalósulásához országos, részletes adatgyűjtésre került sor. Az 
adatgyűjtési munkarészben előirányzott feladatok célja, hogy kielégítsék a veszélytérképek 
adatigényét országosan, egységes módon, mind az árvizek, kisvízfolyások elöntése és a 
belvízi elöntésekre vonatkozóan. Továbbá megteremtette az adatok, központi adattárban 
való elhelyezésnek feltételeit.   
Mindehhez erős informatikai támogatás szükséges, mivel digitális adatállományok 
előállításáról van szó. A konstrukció I. ütemében kifejlesztett Árvízi Kockázati Információs 
Rendszer (ÁKIR) ezt a munkát alapozza meg. A rendszer az adatokat egységes szerkezetben 
tároló Vízügyi Adattárra épül.  


