A víz létfontosságú természeti elem, ami nem mindenhol áll rendelkezésre a megfelelő
mennyiségben és minőségben. Vizeink ugyanakkor egyre nagyobb terhelésnek vannak
kitéve, mivel folyamatosan nő az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt.
Európa vizeinek megóvása érdekében született meg 2000-ben a Víz Keretirányelv (VKI),
ami alapján Magyarországnak is lépéseket kell tennie vizei jó állapotának elérése,
illetve megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy vizeink mennyiségi és minőségi állapotát
meghatározzuk, és az állapot-változását nyomon kövessük, monitoring tevékenységet kell
folytatnunk. Mivel jelentős azon vizeink száma, melyek állapotáról nem rendelkezünk
elegendő tudományos minőségű és megfelelő pontosságú adattal, Magyarország vállalta,
hogy fejleszti a vizekhez kapcsolódó monitoring rendszerét.
A Kormány 2016-ban jóváhagyta, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Európai Unió
Kohéziós Alapjának és a hazai központi költségvetés forrásainak felhasználásával elvégezze a
VKI előírásai szerinti monitoring vizsgálatokat és a 12 vízügyi igazgatóság működési területén
végrehajtsa a szükséges fejlesztéseket.
A projekt elemei:
– a VKI-t kiszolgáló ágazati szoftver-elemek és a területi szakági részrendszerek fejlesztése
– vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése
– mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje
– vízről történő mérésekhez megfelelő mérőhajók beszerzése
– monitoring állomások magassági helyzetének nagypontosságú bemérése
– vízminőségi mintavételi csoportok akkreditációjának kiterjesztése a felszín alatti vizek
vizsgálatára, vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése
– felszín alatti vizek kémiai monitoring fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása
– kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program a VKI biológiai és kémiai minőségi
elemeinek csoportjában, az értékelő- és adatrendszerek fejlesztésére, a szakmai hiányok
pótlására és az ökológiai interkalibrációs eljárás feladatainak befejezésére
– hidromorfológiai monitoring fejlesztése
– Felső-Tisza-vidéki és borsodi vízminőségi mérőállomások korszerűsítése

A projekt főbb adatai

Címe: A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring
vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása,
továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó
monitoring állomások kiépítése, fejlesztése
Azonosítószáma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00002
Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Megítélt támogatás összege: 4,800 Mrd Ft
Támogatás intenzitás: 100%
A projektmegvalósítás tervezett fizikai befejezése:
2023. január 24.
További információ: http://vkimonitoring.ovf.hu/;
www.vizeink.hu; www.euvki.hu
Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2019-ben

