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20072007--2013 EU k2013 EU kööltsltséégvetgvetéésisi
ididőőszakban megvalszakban megvalóóssíított projektektott projektek
1) Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja

2) Komárom-Almásfüzítő védvonal fejlesztése

3) Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása

4) A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója

5) Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú tovább
fejlesztése

6) Tát, Kenyérmezei és Únyi-patak visszatöltésezése

7) Répce, Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállítása, vízellátása

8) Győr-Gönyű OKK infrastrukturális továbbfejlesztése

9) Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja

10) Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja



MegvalMegvalóóssíított hattott hatááronron áátnytnyúúllóó
projektek (2007projektek (2007 –– 2013)2013)
1) LIFE+ Veszélyeztetett madárfajok természetes élőhelyeinek megőrzése a

Duna mellékág rendszerében

2) Rába árvízi előrejelző modell (ProRaab) I. és II.

3) A Duna hordalékvizsgálata (SEDDON)

4) DuReFlood- Árterületek rehabilitációja a Duna Szap-Szob közötti közös
szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek
növelése érdekében

5) TELEDAN- Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és
mellékfolyóin

6) CEframe- az árvízvédelem harmonizálása a Duna határon átnyúló vízgyűjtőin a
CENTROPE régióban

7) GeNeSee- A Fertő-tó – Hanság Főcsatorna rendszer új geodéziai felmérése

8) SONDAR- A Duna régió talajvédelmi hálózata

9) Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz-Dunakiliti



Projektek eredmProjektek eredméényeinyei

1) Projekt szempontjából mérhető indikátorok teljesülése, vállalt
műszaki tartalmak
 védvonalak hosszának növekedése
megépített / átépített műtárgyak
 kotort csatornák, mellékágak
 felújított épületek
 egyéb indikátorok

2) Szakmai elvárások teljesülése
 vízgazdálkodási szempontok: árvízi, belvízi biztonság növekedése
 természetvédelmi, környezetvédelmi szempontok érvényesülése
 társadalmi elvárások megvalósítása
 egyéb elvárások megvalósítása



Menet kMenet köözben szerzettzben szerzett
tapasztalatoktapasztalatok



Menet kMenet köözben szerzettzben szerzett
tapasztalatoktapasztalatok
Ajánlásként megfogalmazásra került a gödöllői vándorgyűlésen
2013-ban:

A vízkárelhárítási fejlesztések szinte kizárólag pályázati
úton elnyerhető EU forrásokból valósulnak meg.
A megvalósítás folyamata (előkészítés, pályázat, tervezés,
engedélyezés, területszerzés, közbeszerzés, kivitelezés) a
jelenlegi eljárási rendszerben és jogszabályi környezetben
rendkívül bonyolult és fölöslegesen időigényes.
Az eljárások adminisztratív könnyítése és egyszerűsítése
szükséges a fejlesztések hatékony és gazdaságos
megvalósításához.



MegszerzettMegszerzett „ú„új tudj tudááss””
a nemzetka nemzetköözi projektekbzi projektekbőőll

1) Nemzetközi közösségben végzett szakmai munka tapasztalatainak
felhasználása:

 széleskörű szakmai kapcsolatok kiépítése
 közös megvalósítások nehézségei (adatszolgáltatások, szakmai értelmezésbeli

különbségek)

2) Projekttechnikai egyezőségek: (de leginkább különbözőségek)

 egyszerűbb pályázat, de általában idegen nyelven is
 utófinanszírozás, kötött időszakos elszámolási lehetőségek, árfolyamkockázat,

elsődleges utalás a vezető partnernek
 szerződéskötések, technikai változás bejelentések, szerződésmódosítások

specifikumai (ERFA, Társfinanszírozás, Partnerségi)
 egyedi jelentések és elszámolások a JTS felé - EU konform munkavégzés
 jelentések, elszámolások nemzeti összesítése, közös benyújtása
 helyszíni ellenőrzések tapasztalatai



FFőőbb tapasztalatok,bb tapasztalatok, melyekmelyek
megfontolmegfontoláása hasznos lehetsa hasznos lehet

1) Előkészítési problémák
a) Projektek indítása - rendelkezésre álló adatok, információk kezelése; pályázati kiírásoknak való

megfelelés
b) Tervezések – létesítési engedélyes terv ≠ tenderterv ≠ kiviteli terv
c) Engedélyezések – jogszabályi megfeleltetések (1-10-100 mennyi engedély kell? )
d) Ingatlanszerzés – területre való bejutás joga; fakitermelés buktatói; bérleti szerződések,

vagyonkezelésbe vétel; stb.
e) Kommunikációs elvárások kezelése

2) Megvalósítási problémák
a) Közbeszerzés – jogszabály-özön; engedélyeztetés rejtelmei;  eljárás buktatói
b) Szerződéskötés – FIDIC vagy valami más; pirospiros vagy ssáárgarga
c) Eltérések kezelése – követelések; változtatási javaslatok; szerződésmódosítás

3) Projekt-technikai problémák
a) Konzorciumi együttműködés a kedvezményezettnél
b) Technikai együttműködés a résztvevők között
c) Résztvevők szerepe (Megrendelő/üzemeltető; Vállalkozó; Mérnökszervezet;

KSZ-IH-NFM; Önkormányzatok, Hatóságok és egyéb résztvevők) – van-e szinergia ?
d) Jelentések-beszámolók
e) TSZ módosítás, változtatás bejelentések
f) Elszámolások, számlák, projektzárás

4) Fentiekben nem kategorizálható egyéb problémák



A 1567/2015 Korm.hat.A 1567/2015 Korm.hat.
szszáámunkra fontosabb elemei:munkra fontosabb elemei:

1) Tisztázni kell a generáltervező, igazgatási szakértő,
beruházás lebonyolító korábbi szabályozásait (2016.12.15)

2) El kell készíteni az Építészeti, Mérnöki, Tervezési és
Szolgáltatási rendszer kötelezően alkalmazandó
egységes módszertanát, többek között: minimális 35
napos ajánlattételi határidő; kiválasztás kötelező elemei; a
mérnök, műszaki ellenőr kiválasztásának meg kell előznie
a kivitelező kiválasztását; vissza kell állítani a beruházás
lebonyolítói jogosultságot. (2016.01.01.)



A 1212/2016 Korm.hat.A 1212/2016 Korm.hat.
szszáámunkra fontosabb elemei:munkra fontosabb elemei:

1) Negatívumok:

 a projektek megvalósítására vonatkozó közbeszerzési
eljárásokat 2016. június 1-ig, de legkésőbb a támogatási
szerződésük hatályba lépését követő 30 napon belül meg
kell indítani.

 a vállalkozók szállítói előlegre vonatkozó kérelmüket a
megvalósításra vonatkozó vállalkozási szerződés hatályba-
lépését követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb
2016. december 16-ig nyújtsák be

 az 1. és 2. pontban foglaltak elmulasztása esetén az
illetékes miniszterek nyújtsák be a Kormány részére a
mulasztással érintett kiemelt projekt(ek) éves fejlesztési
keretből való törlésének kérelmét.



A 1212/2016 Korm.hat.A 1212/2016 Korm.hat.
szszáámunkra fontosabb elemei:munkra fontosabb elemei:

2) Pozitívumok:

 a közvetett költségekre meghatározott felső forráskorláton belül
a forrás rugalmasan felhasználható legyen a szükséges
intézkedésekre (különösen: területszerzés, régészet), a munkák
elszámolható költségeire vonatkozó további megkötés nélkül

 a projektek indikatív támogatási összege módosításának
megkönnyítése vagy az éves fejlesztési keret kormányhatározat
részéből való törlésének lehetősége kerüljön megteremtésre

 a régészeti munkák elvégzése során az egy megyében párhuzamosan
több projektet érintő feladatok esetén lehetővé kell tenni más
megyék erőforrásainak bevonását;

Breaking news
Pénteki dátummal megjelent a 1323/2016 Korm.hat, amely a megnevezett

KEHOP projekteknél engedi az egyedi keret túllépést úgy, hogy azt
EU-s támogatásból meg is finanszírozza!



ISO 21.500:2015ISO 21.500:2015 úútmutattmutatóó aa
projektvezetprojektvezetééshez szabvshez szabváányny
• Rendszere illeszkedik a minőséggel összefüggő szabványok körébe
• Meghatározza a projektvezetés alapszabályait

o projektvezetés folyamatokon keresztül valósul meg
o rendszerszintű összehangolás szükséges
o érintettek szerepe és felelőssége maghatározandó

• Projektszervezet szerepe és felelőssége:
o projekt vezetője - irányítja és vezeti a projekt tevékenységeket,
o projektmenedzser – támogatja a projektvezetőt,
o projekt csapat – megvalósítja a projekt tevékenységet

• Projektvezetési kompetenciák és terminológiák:
o műszaki – a projekt stuktúrált megvalósítása céljából
o projektvezetési – fogalmak és folyamatok, ezek kezelése
o viselkedési kompetenciák – személyes kapcsolatok projekten belül
o környezeti kompetenciák – belső szervezet és külső környezet

kezelése



ISO 21.500:2015ISO 21.500:2015 úútmutattmutatóó aa
projektvezetprojektvezetééshez szabvshez szabváányny

• Projektcélok elérése érdekében szükséges
folyamatcsoportok:
o a projekt terjedelmének meghatározása – összes feladat és

tevékenység meghatározása
o erőforrások menedzselése – emberi és anyagi egyaránt
o időtervezés – tevékenységi kapcsolatok helyes meghatározása,

tevékenységekre fordított idő tervezése
o költségmenedzsment – mindig költségkeret van és nem

költségvetés!
o kockázatok kezelése – jövő bizonytalanságainak kezelése: idő,

költség, minőség
o kommunikáció menedzsment – szükséges információk

megfelelő helyre való eljuttatása, jelentések, teljesítmény
elszámolások, környezettel és érintettekkel való kommunikáció.



ISO 21.500:2015ISO 21.500:2015 úútmutattmutatóó aa
projektvezetprojektvezetééshez szabvshez szabváányny
• Az ágazatban a projektek hasonlóak, de minden projekt egyedi.

Különbségek:
o az előállított „eredménytermék”, azaz amit megvalósítunk
o a befolyásoló érintettek,
o a felhasznált erőforrások,
o a korlátok,
o a folyamatok illeszkedésének módja

• Miért jó mindez nekünk, többek között a vízépítési projektekhez?
o szabályozottá válik a szakmagyakorlás, nemzetközi normákon alapuló

egységes követelmények
o értékelhetővé válik a teljesítmény, megfelelő működés igazolhatóvá válik

Ne felejtsük el, hogy a projekt mindig egyedi és megismételhetetlen,
jellemző rá a kölcsönös függőség (interpendencia) az erőforrások,
költségek és idő között.

Ezek bármelyikének megváltoztatása kihat a másik kettőre.



A ReformbizottsA Reformbizottsáág jelentg jelentéésese
azaz ééppííttéési nagyprojektekrsi nagyprojektekrőőll

1) a nálunk folyó átalakítási munkában ilyen igényességű
és átfogó jellegű felmérésre nem került sor,
2) az átalakításban a mérnöki kamarák a „német modell”
átvételét tekintik mértékadónak, de
3) megfelejtkeznek arról, hogy az egy egységes rendszert
alkot, amelyben a tervezők szerepe adott és behatárolt,
4) hazánkban az építésügy területén (a gondolat
felmerülésétől a létesítmények üzemeltetésen át) az
infokommunikációs lehetőségek kihasználása, a
digitalizáció, az innováció gyermekcipőben jár,
5) és nem utolsó sorban szeretnék ráirányítani a
figyelmet az építési projektvezetés fontosságára és a
szükségességének elismertetésre.



A ReformbizottsA Reformbizottsáág jelentg jelentéésese
azaz ééppííttéési nagyprojektekrsi nagyprojektekrőőll

I. Összefoglalás
1. Együttes tervezés csapatmunkában
2. Először tervezni, azután építeni
3. Kockázatkezelés és a kockázatok rögzítése a költségvetésben
4. Odaítélés a leggazdaságosabbnak, de nem a legolcsóbbnak
5. Projektpartnerek közötti együttműködés
6. Vitás helyzetek bíróságon kívüli kezelése
7. Kötelező érvényű gazdaságossági vizsgálat
8. Világos folyamatok és illetékességek/hatásköri központok
9. Hatékonyabb átvilágítás és ellenőrzések
10. Digitális módszerek alkalmazása – (Building Information Modeling)



A ReformbizottsA Reformbizottsáág jelentg jelentéésese
azaz ééppííttéési nagyprojektekrsi nagyprojektekrőőll
II. A reformfolyamat célja és munkamódszere

III. Okok a költség- és határidőátlépésekre

IV. A reformbizottság eredményei
1. Igényelemzés és tervezés

1.1 Igénytervezés (a követelmények meghatározása) és megvalósíthatósági tanulmány
1.2 Tervezés

2. Költségek és kockázatok
2.1 Költségek meghatározása
2.2 Kockázatmenedzsment

3. Odaítélés és szerződés kidolgozása
3.1 Odaítélési eljárás
3.2. Szerződéskialakítás

4. Partnerség, együttműködés projektben
4.1 A projektkultúra
4.2 Partnerségi építés szerződés modelljei
4.3 Ösztönző mechanizmusok
4.4 Konfliktusmegoldás



A ReformbizottsA Reformbizottsáág jelentg jelentéésese
azaz ééppííttéési nagyprojektekrsi nagyprojektekrőőll

5. Nyilvánosság (állampolgári részvétel)

6. Projektszervezet és finanszírozás
6.1. Beszerzési modell
6.2 Szervezeti struktúra

7. Projektmenedzsment
7.1 Vezetési és irányítási funkciók
7.2 Információk koordinálása, kommunikáció
7.3 Változásmenedzsment
7.4 Az üzembe helyezés irányítása

8. IT támogatott eljárások – BIM (Building Information

Modeling)
8.1 BIM-eljárás
8.2 A teljesítmények fokozása a BIM-módszerrel
8.3 BIM bevezetése – Németországban







Projektek megvalProjektek megvalóóssííttáássáánaknak
elelőősegsegííttéésese
1) Szervezési kérdések:
 Teamek és egyének munkája közös célok érdekében
 Torzítatlan információáramlás vízszintes és függőleges irányban
 Konfliktusok kizárólag szakmaiak lehetnek
 Minden résztvevő számít!
 Döntések az információ forrásánál születnek
 Visszajelzés szükségessége
 Jutalmazási rendszer fontossága

2) Technikai kérdések:
 Szakképzett erőforrások rendelkezésre állása (folyamatos képzés)
 Infrastruktúra
 Adatbázisok és kezelő szoftverek

3) Együttműködési lehetőségek:
 Szakmai szervezetekkel (MHT, Mérnökkamara, stb.) közös műhelymunka
 „Beruházási kódex” újraértelmezése és aktualizálása az EU-s projektekre



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
Pályázati rendszert ki kell használni,
PÁLYÁZATOKKAL KELL PROJEKTEKET MEGVALÓSÍTANI.

Meg kell szerezni és folyamatosan bővíteni az ehhez szükséges
szaktudást, emberi erőforrásokat:
 Projektmenedzsment működtetése
 Részterületek összehangolása
 Csapatmunka

Környezet ügyének fontossága a közjó része.

A projektek megvalósítása jelentse egyben az abban
közreműködők önmegvalósítás iránti igényét is.

Az ágazat csak az EU-s pályázatok sikeres megvalósítása esetén
mondhatja el, hogy a jelenlegi művek üzemelésén és
karbantartásán felül a fejlesztésért is megtett mindent.



JavaslatokJavaslatok

Engedélyezési rendszer összehangolása,
egyszerűsítése, egy kézbe összevonása, projekt

szemléletű megközelítése.

Szinergiákon alapuló projekt menedzsment
szervezetek működtetése.

Egységes technikai feltételrendszer kialakítása
a projektek kezeléséhez.

Elegendő idő biztosítása a projektek teljes
megvalósítására.



20142014--2020 EU k2020 EU kööltsltséégvetgvetéésisi
ididőőszakban megvalszakban megvalóósulsulóó projektekprojektek

1) Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja
2) Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem
3) Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és

vízpótlása I. ütem
4) Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése I.

ütem
5) Nagyműtárgyak rekonstrukciója – projektelemek
6) Belvízcsatornák, szivattyútelepek rekonstrukciója

projektelemek

Győr-Gönyű OKK infrastrukturális továbbfejlesztése



20142014--2020 id2020 időőszakban tervezettszakban tervezett
tovtováábbi projektekbbi projektek



MosoniMosoni--Duna torkolati szakaszDuna torkolati szakaszáánaknak
vvíízszint rehabilitzszint rehabilitáácicióójaja
KEHOP 2014KEHOP 2014--20202020





RRáábaba--vvöölgy projekt, a tlgy projekt, a téérsrséégg áárvrvíízz--
vvéédelmdelméének kinek kiééppííttéése KEHOP 2014se KEHOP 2014--20202020
ÉÉDUVIZIG projektelemDUVIZIG projektelem

 A folyA folyóó melletti mellmelletti melléékkáágakgak éés holts holtáágakgak
rehabilitrehabilitáácicióója, dja, dööntntőő rréészszééneknek
bevonbevonáása a vsa a víízszzszáállllííttáásba, folyamatossba, folyamatos
ééllőővvíízpzpóótltláással.ssal.

 AzAz öökolkolóógiaigiai áátjtjáárhatrhatóóssáág biztosg biztosííttáása asa a
mműűttáárgyak megfelelrgyak megfelelőő ááttééppííttéésséével, vagyvel, vagy
öönnáállllóó hallhalléépcspcsőő ééppííttéésséévelvel..

 RRáába jelenlegi fba jelenlegi főőmedrmedréében vben véégzettgzett
beavatkozbeavatkozáások.sok.

 LokLokáális beavatkozlis beavatkozáások a folysok a folyóó teljesteljes
hosszhosszáán, amelyek a Rn, amelyek a Ráába kba káártrtéételeitteleit
kkíívváánjnjáák megelk megelőőzni.zni.

 ÁÁrvrvíízlevezetzlevezetőő kkéépesspesséég javg javííttáássáátt
szolgszolgáállóó beavatkozbeavatkozáások.sok.





EsztergomEsztergom áárvrvíízvzvéédelmdelméének fejlesztnek fejlesztéésese
I.I. üütem KEHOP 2014tem KEHOP 2014--20202020



A változat: mentesített ter: 8 km2

Védvonal hossz:  6,3 km
Érintett ingatlan: ~160 db
Teljeskörű bevédés: 11 főút Tát-
Esztergom közötti szakasza is
mentesül. EUROVELO 6 fejlesztés
ráépíthető

B változat: mentesített ter: <2,6 km2

Védvonal hossz: 5,1 km
Érintett ingatlan: ~90 db
Minimális bevédés, meglévő
beépített területek. Távlati M11
nyomvonal kompatibilis

C változat: mentesített ter: 6 km2

Védvonal hossz: 5,8 km
Érintett ingatlan: ~120 db
Reptér bevédése is megtörténik,
védett láp is védett területre kerül



GyGyőőrr--GGöönynyűű OKK infrastrukturOKK infrastrukturáálislis
tovtováábbfejlesztbbfejlesztéésese



NagymNagyműűttáárgyak rekonstrukcirgyak rekonstrukcióójaja
megvalmegvalóóssíítani sztani száándndéékozottkozott
projektelemekprojektelemek



Nicki DuzzasztNicki Duzzasztóómműű mintakeresztszelvmintakeresztszelvéényny



FelsFelsőő--dunai melldunai melléékkáágg--rendszerekrendszerek áárvrvíízvzvéédelmedelme
éés vs víízpzpóótltláása I.sa I. üütem KEHOP 2014tem KEHOP 2014--20202020



 Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása,
 Ideiglenes jelleggel kiépült vízpótló-rendszer létesítményeinek megfelelő átalakítása,

fejlesztése,
 Duna főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását.

Projekt bruttó végösszege:              1 905 854 535 Ft



BelvBelvíízcsatornzcsatornáák fejlesztk fejlesztéésese ééss
rekonstrukcirekonstrukcióója,ja, ÉÉDUVIZIG projektelem:DUVIZIG projektelem:
KepKepééss--LesvLesváári fri főőcsatorna rekonstrukcicsatorna rekonstrukcióójaja

 Kepés - Lesvári főcsatornán kotrási
feladatok végrehajtása,

 a 6+400 – 7+ 150 km szelvények között a
talajcserével érintett szakaszon az alaptervi
szelvény helyreállítása, kavicsterhelés
szükség szerinti átépítésével,

 11+500-16+200 km szelvények között a
meder gépi karbantartásának biztosítása
érdekében egyoldali alsó padka kialakítása,

 a magas küszöbszintű, szűk
keresztmetszetű átereszek átépítése (11
db),

 a 30+154 km szelvényben lévő, a két
öblözet közötti vízátvezetést szabályozó
vízszintszabályozó műtárgy átépítése,

 Bodonhelyi szivattyúállás kialakítása, a
megszűnt szivattyútelep helyén.



BelvBelvíízvzvéédelmi szivattydelmi szivattyúútelepektelepek
fejlesztfejlesztéésese éés rekonstrukcis rekonstrukcióója,ja,
ÉÉDUVIZIG projektelem:DUVIZIG projektelem:
ÁÁrprpáási szivattysi szivattyúútelep mozgtelep mozgóó gereb cseregereb csere

A projekt keretében a gravitációs és szivattyús átvezetést biztosító telepen lévő
3 db fix gereb helyett (a gravitációs rávezetésnél maradó gereb mellett), a
szivattyúegységekhez uszadék eltávolítására alkalmas 2 db mozgó gereb és a
hozzá csatlakozó 2 db szállítószalag elhelyezése.



ZZáárróó gondolatokgondolatok



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő figyelmfigyelmüüket!ket!


