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A projekt szervezet - Konzorcium

• Belügyminisztérium (BM) – projektvezető

• Földművelésügyi Minisztérium (FM)

• Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

• Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)

• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

• Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)

• Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

5,2 mrd



A projekt státusza

• 2016. októbertől - Támogatási szerződés- előkészítés

• Fontosabb mérföldkövek:

• 2017. április 30.           - alkalmazásfejlesztés megkezdése

• 2018. augusztus 30.    - alkalmazásfejlesztés lezárása, integráció

• 2018. december 31.   - projekt zárás



A projekt céljai

• Vízjogi eljárások elektronizálása (kiemelten öntözés)

• Döntéstámogató rendszer kialakítása

• Integrált hatósági rendszer kialakítása

• Az e-Vizikönyv nyilvántartás létrehozása

Jogszabályi háttér megteremtése



1. Vízjogi eljárások elektronizálása (kiemelten öntözés)

Elektronikus ügyintézés

Közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése

Elektronikus út jelentése / az eljárás lefolytatása :

• elektronikus adatfeldolgozás,

• elektronikus adat tárolás,

• elektronikus adat továbbítás.

szabványos adatszerkezet

Ügyintézési idő csökkenése!



• Magyarországon minden felszíni és felszín alatti víz az államé.

• Öntözés engedélyköteles. 

• Az engedélyezés bonyolult, alapvetően az 1970-80-as évek nagyüzemi struktúrájához igazodó,

• 1990 után kistermelők, DE az engedélyezési eljárás változatlan maradt.

• jogellenesen történő vízkivétel    - 150 ezer illegálisan fúrt

Következmények:

• veszélyezteti a hazai vízbázisokat

• elszennyezik az ivóvízbázisokat

• nem tudják öntözőrendszerek kiépítésével fejleszteni gazdaságukat, nem tudnak beruházni

• Vidékfejlesztési Program a korábbi összeg többszörösére, közel 100 milliárd forintra biztosít pályázati 
lehetőségeket, de nem tudják igénybe venni a papír alapú bürokrácia miatt

• A pályázatok benyújtásánál, a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a jogerős elvi 
vízjogi engedély megléte, ez jelenleg nehézkes

1. Vízjogi eljárások elektronizálása (kiemelt példa az öntözés)



1. Vízjogi eljárások elektronizálása (kiemelt példa az öntözés)





Érdemes lenne!

De van-e elég víz?



2. Döntéstámogató rendszer kialakítása

ÖNTÖZÉSGAZDASÁGOSSÁGI MODUL kialakítása

elősegíteni a termelő döntéshozatalát, hogy akkor kérjen engedélyt, HA ÉRDEMES



2. Döntéstámogató rendszer kialakítása



2. Döntéstámogató rendszer kialakítása



3. Integrált hatósági rendszer (IHR )kialakítása

Jelenlegi hatósági alkalmazások :

• Papír alapú ügyintézéshez

• Szigetszerű alkalmazások

• Ellenőrzés, bírságkezelés nehézkes 

• Vízkészlet járulék bevallás bonyolult, adhoc „megoldások”

• Országosan nincs egységes ügykezelés – 12 megyei igazgatóság



3. Integrált hatósági rendszer (IHR) kialakítása

Jövőbeli megoldás :

• Belső hatósági eljárás e - workflow

• Ellenőrzés, bírságkezelés modulként intergált

• Vízkészlet járulék bevallás webes felületen keresztül

• Országosan egységes, szabványos ügykezelés, adatstruktúra



4. Az e-Vizikönyv nyilvántartás létrehozása

Mi az a Vízikönyv?                      - közhiteles nyilvántartás



4. Az e-Vizikönyv nyilvántartás létrehozása

Jelenlegi hatósági alkalmazások :

• Papír alapú ügyintézés

• Országosan nincs egységes ügykezelés – 12 megyei igazgatóság

• Hiányos adatok

• Nem létezik nyilvántartás adatbázisban



Jövőbeli megoldás :

• Automatikus adatátadás az IHR-ből

• Elektronikus közhiteles 

• Országosan egységes, szabványos adatstruktúra

• Online adatszolgáltatási lehetőség országosan

• Központi nyilvántartás kialakítása

• Online adat átadás vízügynek a rendelkezésre álló vízkészletek aktualizást

nyilvántartásához

Vízkészlet gazdálkodás „forradalmasítása”

4. Az e-Vizikönyv nyilvántartás létrehozása





• A projekt eredményeként létrejön egy olyan térinformatikai eszközökkel támogatott
rendszer, amely a vízjogi engedélyek térképi megjelenítését biztosítja.

• A projekt keretein belül a FÖMI-nél a „Távérzékeléses monitoring rendszer”, valamint a
térinformatikai adat (pl. szintvonal) előállítás minőségellenőrzését segítő infrastruktúra
kerül kifejlesztésre.

• Az döntéstámogató modul az OVF-nél létrejött vízügyi és geoinformatikai monitoring
központ vízrajzi, vízkészlet-gazdálkodási és belvízvédelmi és öntözési alrendszereiben
lévő alapadatokra, továbbá a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképre épít, amely az NTI
projekt keretében kerül megvalósításra, mint a Nemzeti Téradat Infrastruktúra
alaptérképe.

• A VIZEK keretrendszer fejlesztése során minden konzorciumi tagnak ki kell fejlesztenie az 
NTI interfészhez kapcsolódó interfészt. 

Térinformatikai elemek 

NTI ???



• Amennyiben az NTI nem áll rendelkezésre a VIZEK projekt megvalósításához, úgy 
egyedi interfészek kialakítása szükséges a FÖMI rendszereihez.

• Felesleges többlet költségek

• Nincs egységes, szabványos keret ---- későbbi integrációs problémák

Térinformatikai elemek 



Térinformatikai elemek 

Öntözési vízszolgáltatási szerződések nyilvántartási rendszerének tervezete



Térinformatikai elemek 
Öntözési igények (távlati) felmérése, beruházások tervezhetősége



Térinformatikai elemek 

Térinformatikai 

webalkalmazás
Adatok digitalizálása

Vízi könyv
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Köszönöm a figyelmet!

BELÜGYMINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
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FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET
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