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A VIZEK PROJEKT
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 „Mezőgazdasági Vízhasználat
Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása”
5,2 milliárd HUF
Adminisztratív terhek csökkentése, közigazgatás átalakítása, egyszerűsítése,
eljárási folyamatok optimalizálása

elektronizálás
•
•
•
•
•
•

elektronikus adatfeldolgozás,
elektronikus adat tárolás,
elektronikus adat továbbítás
szabványos adatszerkezet
szabványos eljárás
szabványos határozat

VIZEK projekt szervezet

•

Belügyminisztérium (BM) – projektvezető

• Agrárminisztérium (AM)
• Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
• Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztály („FÖMI” jogutód BFKH FTFF)
• Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

ELŐZMÉNYEK
- A projekt indulásakor csak az öntözési eljárásra fókuszált, később
az összes vízkivételre, majd végül az összes vízügyi engedélyezési
eljárás a projekt része lett (11 + 56)

Keretrendszer – konzorciumi partnerek között és az ügyfelek között
adatátadás, ideiglenes tároló, eljárás segéd

Vagyonkezelő: vízkészlet-gazdálkodási nyilvántartás hitelessége,
vízgazdálkodási vagyonkezelői felelősség, vízikönyv adatainak
visszacsatolása a műszaki nyilvántartásba
Hatóság: eljárások, munkafolyamatok és határozatok egységesítése,
e-vízikönyv hitelességének biztosítása, hatóság számára releváns
műszaki adatok tárolása, vízhasználatokra a VKJ nyilvántartása

VIZEK projektben elektronizálásra kerülő eljárások

Eljárás csoport
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A korábban 11 db felmért öntözés vízügyi hatósági eljáráson kívül az összes
vízügyi hatósági eljárási folyamatok közül még 56 db eljárást támogat a VIZEK
Keretrendszer.
De a Vízföldtani Napló készítés eljárásának elektronizálását nem tartalmazza …
erre külön fejlesztés kell…

Az e-Vizikönyv nyilvántartás létrehozása

A közhiteles nyilvántartás jelenleg

Az e-Vizikönyv létrehozása
Jövőbeli megoldás :

• Automatikus adatátadás az Integrált Hatósági Rendszerből
• Elektronikus közhiteles
• Országosan egységes, szabványos adatstruktúra
• Online adatszolgáltatási lehetőség országosan
• Központi nyilvántartás kialakítása
• Online adat átadás vízügynek a lekötött és rendelkezésre álló
vízkészletek aktualizált nyilvántartásához

Vízkészlet-gazdálkodás új alapokon

MINTACÍM SZERKESZTÉSE

BFKH FTFF adatok

Külső rendszerek,
folyamatok

EFER
Tervezés

Poligon átadás

Előszűrő
felület

• 2,5 m ortofotó (MePAR
böngészővel azonos)
• Kiválasztott ingatlan
generalizált határai
naprakész módon
• Érintett tulajdonosok száma
• Lejtőkategória térkép
• Út, vasút térkép
• NATURA 2000, MTÉT, Nitrát
érzékenység
• Szolgáltatás domborzati
adatbázis alapján
• Érintett Hrsz. lista
• Állami tulajdonra vonatkozó
figyelmeztetés

Linkgyűjtemény

VIZEK Keretrendszer

A VIZEK
Keretrendszer és a
BFKH FTFF által
fejlesztett szervizek
kapcsolata

Egykapus
tervezői
adatszolgáltatás

GeoShop
• ortofotó bármilyen
elérhető
felbontásban
• kiválasztott
ingatlanok térképei
• domborzati
térképek
• e-hiteles tulajdoni
lapok PDF-ben
• topográfiai
térképek

Adatgyűjtő
és tárhely

A megadott HRSzekre hiteles
tulajdoni lap adatok
és földhasználati
információk
továbbhasznosítha
tó formátumban,
elektronizált
űrlapok
kitöltéséhez.

Hatósági
eljárás

megadott dátum
és hrsz. alapján
visszaadásra
kerül, hogy a
dátumot követően
történt-e változás
az ingatlan
adataiban.

INTEGRÁCIÓS ADATKAPCSOLATOK
NÉBIH
„Külső”
rendszerek

ÜPR

OKF
POT ENYR

VKJ-H

HAMAR

Pénzügyi rendszer

Robotzsaru

E-Vízikönyv

Jelölésrendszer:
VIZEK MiddleWare
(MW)

TNAIR

• sárga: a VIZEK projekt keretében
érintett, „belső” rendszerek
• kék: további kapcsolódó, a projekt
szempontjából „külső” rendszerek
• folyamatos vonal: online interfész
• szaggatott vonal: offline interfész

SZEÜSZ - ök

OVF üzemeltetés

OVF és VIZIG

EFER

OVF rendszerek és
adatbázisok: Vízügyi
alapadat rendszer; Vízrajzi
alrendszer; Belvízvédelmi és
öntözési alrendszer; Irat és
Ügykezelő rendszer; Pénzügyi
rendszer

KAÜ

• vastagított (kitöltés nélküli) vonal:
egyedi ETL adatbetöltések

RNY

VIZEK keretrendszer
ÜK
Vízkészletgazdálkodási
alrendszer
(VKG)

HK
CK

BKKH – FTFF
(FÖMI)

AKI

Szervízek

ÖGA
forrásrendszerek

ETL

ÖGA
MePAR

Ingatlan- és
földhasználati
nyilvántartás adatok

Egyéb FÖMI rendszerek

A VIZEK Keretrendszernek a saját rendszereivel és a konzorciumi partnerek különböző
rendszereivel összetett logikai adatkapcsolatokat kell biztosítania.

Döntéstámogató rendszer kialakítása
Csak az öntözésfejlesztések támogatására

Pl. homokhátságon
zöldség, gyümölcs
mikroöntözése
kútból

Felszín alatti vízgazdálkodást támogató fejlesztési elemek

- VIZEK Keretrendszer
Előminősítés, öntözésgazdaságossági számítás
Adatgyűjtő környezet, tárhely (e-akta, ügyfélfa kialakítása)
Központi törzs és paramétertár, üzenetkezelés,
Vezető Információs rendszer (lekérdezések)
Interfészek (SZEÜSZ, NÉBIH-TINAIR, FÖMI–TAKARNET, OKF-HAMAR)

-

Objektumazonosítási modul – on-line objektumazonosító rendszer
Vízkészlet-gazdálkodási rendszer (VKG)
Vízügyi igazgatási kérelmek elektronizálása
Vízgazdálkodási adatgyűjtések („OSAP”) elektronizálása – de marad az Excel
adatlap
- VKJ-VGY interfész kialakítás
- Vízmérleg, vízkészlet nyilvántartó rendszer
- Mezőgazdasági vízhasználati és vízszolgáltatási rendszer
- Éves vízigény felmérés elektronizálása

ON-LINE OBJEKTUMAZONOSÍTÓ RENDSZER BEVEZETÉSE

KIADOTT NYILATKOZATOK ÉS VOR KÓDOK SZÁMA
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VIZIG VOR db [ossz]

VIZIG Kiadott nyilatkozat összesen [db]

2018. január 1-től országosan 7 024 db objektumazonosítási nyilatkozat, amelyhez
29 701 objektumot azonosítottak a vízügyi igazgatósági ügyintézők (VOR került
kiadásra vízjogi engedély kérelemhez) és ellenőrizték a hozzá tartozó műszaki
paramétereket (objektumonként min 10 db adat).

Felszín alatti vizekbe történő beavatkozás
műszaki nyilvántartása
Vízhasználati telep: öntöző, ipari, települési,
fürdő, halgazdálkodás….

VKJ
telep

Vízterhelési
Felszín alatti vízelvonási hely
Felszín alatti vízbetáplálási hely
pont

(FAV létesítmények csoportja
azonos víztípuson, telepen - o)

(FAV létesítmények csoportja
azonos víztípuson, telepen - o)

Felszín alatti vízilétesítmények:
1. fúrt kút – k,e (5. kutatófúrás), 2. aknakút - a,
3. ásott kút - t, 4. csáposkút - c, 6. vízakna
(táró, ereszke, barlang) - b, 7. galéria – g/d,
8. sírkút/öntözőgödör - h

Kútfürt/
forrásfürt

talajcsövezett terület

Forrás
foglalás

FAV víztestek:
185+lokálisok

forrás

bányató, talajvíztó

meder

Vízmérleg számítás támogatása

Döntéstámogatás

Vízminőségi adatbázis fejlesztés
„VÍZGEO projekt”
•
•
•

Minden „nyersvíz” kémiai mérés egy helyen
A VIZIR és az OKIR összekapcsolása
Adattárolási folyamatba beépített adatellenőrzés

Köszönöm a figyelmet!

