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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE 

15. Cikk  Jelentés 

(1) A tagállamok a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és azok minden későbbi korszerűsített 
változatának másolatát a közzétételt követő három hónapon belül megküldik a Bizottság és 
minden érintett tagállam részére: 

(a) az olyan vízgyűjtő kerületekre, amelyek teljes egészükben a tagállam területén vannak, minden 
azt a nemzeti területet lefedő és a 13. cikk szerint közzétett vízgyűjtő-gazdálkodási tervet; 

(b) nemzetközi vízgyűjtő kerületekre a vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek legalább azt a részét, amely 
lefedi a tagállam területét. 

 

(2) A tagállamok összefoglaló jelentést nyújtanak be: 

- az 5. cikk alapján megkövetelt elemzésekről, és 

- - a 8. cikk alapján megtervezett ellenőrzési programokról, 

amelyeket az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv céljára készítettek, az elkészülésüket követő három 
hónapon belül. 

 

(3) A tagállamok minden egyes vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek vagy a 13. cikk szerinti 
korszerűsítésének közzétételét követő három éven belül közbenső jelentést nyújtanak be, az 
intézkedési program végrehajtása során elért célokról. 

WFD 
Water Framework Directive 



•Magyarország 2015. december 22-én közzétette 
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét  (vizeink.hu) 

•A közigazgatási egyeztetést követően a Magyar 
Kormány 2016. március 9-én elfogadta 

•A terv elfogadását a Kormány a Magyar Közlöny 
2016. évi 44. számában megjelent 1155/2016. 
(III.31.) Korm. határozatban hirdette ki 

 

 

•A közzétételtől számított 3 hónap: 2016. március 
22. 

WFD 
Water Framework Directive 



Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő 
Hálózat (EIONET) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA), valamint annak tag- és 
együttműködő országainak partnerhálózata. 

 

 

Az EIONET célja, hogy Európa környezeti 
állapotára és annak terhelésére vonatkozó 
elemzésekhez időszerű és minőségbiztosított 
adatokkal, információval és szakértelemmel 
szolgáljon. Ez lehetővé teszi a döntéshozók 
számára, hogy nemzeti és európai szinten 
megfelelő intézkedéseket hozzanak a környezet 
védelme érdekében, és figyelemmel kísérjék a 
végrehajtott politikák és intézkedések 
hatékonyságát. 

 

 

EIONET 
European environment information 
and observation network 



 

Az EIONET tevékenysége 6 fő téma köré 
csoportosul: 

•levegőszennyezés és a klímaváltozás mérséklése 

•szárazföldi, parti és tengeri vizek 

•fenntartható fogyasztás és termelés 

•klímaváltozás hatásai, sebezhetőség és 
alkalmazkodás 

•területi információk és elemzés 

•biodiverzitás 

 

EIONET 
European environment information 
and observation network 



Adatok gyűjtésére elemzésére és közzétételére 
közös infrastruktúrát és eszközöket fejlesztettek: 

http://www.eionet.europa.eu/ 

 

•Jelentési útmutatók 

•Adatszótárak 

•Központi adattár (CDR – Central Data Repository) 

•GIS eszközök 

•Fórumok 

 

Kiemelt szerepe van a vízzel kapcsolatos 
információknak: 

http://water.europa.eu/ 

WISE – Water Information System for Europe 

•vízzel kapcsolatos EU-s jogszabályok (WFD, NiD, 
BWD, UWWTD…) 

•letölthető adatbázisok, interaktív térképek 

•statisztikák 

•modellezés (árvizek, szervesanyagok, kemikáliák 
terjedése) 

•projektek és kutatások 

 

 

WISE 
Water Information System for Europe 

http://www.eionet.europa.eu/
http://water.europa.eu/


A központi adattár (CDR – 
Central Data Repository) 
könyvtárszerkezete: 

 

• minden országnak saját 
„borítékja” van 

 

 

CDR 
Central Data Repository 



A központi adattár (CDR – 
Central Data Repository) 
könyvtárszerkezete: 

 

• minden országnak saját 
„borítékja” van 

• továbblépés aszerint, hogy milyen 
jelentést adunk le (EU, EEA, 
Eurostat/OECD, ENSZ…) 

 

 

CDR 
Central Data Repository 



A központi adattár (CDR – 
Central Data Repository) 
könyvtárszerkezete: 

 

• minden országnak saját 
„borítékja” van 

•  továbblépés aszerint, hogy 
milyen jelentést adunk le (EU, EEA, 
Eurostat/OECD, ENSZ…) 

• EU-s jelentés esetén választható, 
hogy melyik irányelv adatait töltjük 
fel. 

 

 

 

CDR 
Central Data Repository 



A központi adattár (CDR – 
Central Data Repository) 
könyvtárszerkezete: 

 

• minden országnak saját 
„borítékja” van 

• továbblépés aszerint, hogy milyen 
jelentést adunk le (EU, EEA, 
Eurostat/OECD, ENSZ…) 

• EU-s jelentés esetén választható, 
hogy melyik irányelv adatait töltjük 
fel. 

• az adott jelentéshez elvárt 
adatcsomagok is külön borítékba 
kerülnek 

 

 

 

CDR 
Central Data Repository 



A jelentés tartalma (külön-külön borítékokban): 

 

• Háttéranyagok (a terv és mellékletei): a kormány által elfogadott rövidített terv és 
mellékletei 

 

• Térinformatikai állományok (GML fájlok): víztestek, a Duna vízgyűjtő kerület magyarországi 
része, részvízgyűjtők, védett területek  (halas vizek és vízbázisok), monitoring pontok 

 

• Illetékes hatóságok, vízgyűjtő kerületek és részvízgyűjtőik (XML fájlok) 

 

• A vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletes adatai (XML fájlok): a jelentési sémák adatokkal 
való feltöltése a terv Excel mellékleteinek szövegbeli információknak, háttéranyagoknak a 
felhasználásával. 

 

 

RBMP 2016 
River Basin Management Plans  
Reporting 



Térinformatikai adatok 

 

• RiverBasinDistrict 

• Subunit 

• GroundWaterBody 

• SurfaceWaterBody 

• SurfaceWaterBodyLine 

• SurfaceWaterBodyCenterline 

•ProtectedArea 

•ProtectedAreaLine 

•MonitoringSite 

 

 

RBMP 2016 
River Basin Management Plans  
Reporting 



Térinformatikai adatok 

 

• EuroBoundaryMap országhatár 

• ETRS89 vetület 

• karakterkódolás UTF8 

• topológiai szabályok  (adatkészleteken 
belül és egymás között is) 

• megfelelő fájl elnevezések 
(RverBasinDistrict_HU_20160322) 

• INSPIRE metaadatok 

• adatkörnek megfelelő INSPIRE tartalom 
(pl. verzió és életciklus követés) 

•shapek konvertálása GML-be 

•borítékon belüli ellenőrzés (pl. regisztrált 
azonosítók) 

 

  

 

 

RBMP 2016 
River Basin Management Plans  
Reporting 

INSPIRE besorolás: 
III. Adatkör – 11. Területgazdálkodási/-
korlátozási/-szabályozási övezetek és 
adatszolgáltató egységek 
III. Adatkör – 7. Környezetvédelmi 
monitoring létesítmények 



Access adatbázis 

• Illetékes hatóságok, vízgyűjtő kerületek és részvízgyűjtőik (XML fájlok) 

• A vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletes adatai (XML fájlok): a jelentési sémák adatokkal való feltöltése a 

terv Excel mellékleteinek szövegbeli információknak, háttéranyagoknak a felhasználásával. 

RBMP 2016 
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Access adatbázis 

• 129 db tábla, kitöltési sorrend kötött 

• QA/QC szabályok 

• kódkészletek 

• megfelelő fájl elnevezések (RBDSUCA_HU_20160322) 

•Access konvertálása XML-be 

•borítékon belüli ellenőrzés (XML csomagokon belül, egymás közötti és a térinformatikai 
állományokkal való megfelelőség) 

•táblatartalom változó, pl. SurfaceWaterBody tábla 1078 rekord, ChemicalMonitoring 115461 
rekord, EcologicalMonitoring 30723 rekord, RBD tábla 1 rekord 

RBMP 2016 
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Access adatbázis kitöltési sorrend 

 

• RBDSUCA 

• SWB 

• SWMET 

• GWB 

• GWMET 

• RBMPPOM 

• Monitoring 

RBMP 2016 
River Basin Management Plans  
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Munkamenet összefoglalása 

 

• háttéranyagok feltöltése  

• térinformatikai állományok 
elkészítése, konvertálása és 
feltöltése 

• Access adatbázis kitöltése (jelenleg is 
ezen dolgozik 8 ember már március 
óta), konvertálás és feltöltés 

• keresztellenőrzések futtatása 

• ha hiba nélküliek az állományok, 
lezárhatók a borítékok 

• megkapjuk a visszaigazolást 
(Confirmation receipt) 

• kész a jelentés 

RBMP 2016 
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Köszönöm a figyelmet! 


