Árvízi veszély- és kockázatok értékelése, kezelése
Az árvízkockázatkezelési projekt III. ütemében elvégzett szerteágazó munka dokumentálása többszintű.
A munkák összefoglalását tartalmazó összegző tanulmány tervezési területegységenként (8 db)
egységes szerkezetben készült el, követve a 2007/60/EK. sz. EU Árvíz Irányelvének, valamint annak
végrehajtását elrendelő 178/2010 (V.13) Korm. rendelet logikáját és szerkezetét, illeszkedve a
vállalkozási szerződésben a Megbízó által meghatározott feladatokhoz is.
A tervezési egységek összefoglaló tanulmányai 7 fejezetben, valamint a hozzá csatlakozó 9
mellékletben mutatja be az elvégzett feladatokat, a kapott eredményeket, valamint a kockázati
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. Ezen túl két csoportban összesen 11 db külön dokumentum
készült, melyek egyrészt a veszély- és kockázati térképezés előkészítéséhez valamint
kockázatkezelési tervezés végrehajtásához, másrészt a kockázatkezelési intézkedések
végrehajtásának előkészítéséhez kapcsolódik. A térképezéshez és a tervezéshez felhasznált
alapadatok és részeredmények a projekt keretében kidolgozott térinformatikai alapú Árvízi
Kockázatkezelési Információs Rendszer (ÁKIR) adatbázisaiban találhatók. A rendszer alkalmazásai
lehetőséget adnak az egyéb árvízvédelmi tevékenységek támogatására is.
A tervezési egységek összefoglaló anyagai alapján elkészült az árvízi veszély- és kockázati
térképezési, kockázatkezelési intézkedési eredmények országos összefoglaló anyaga is.
A nyolc tervezési egység, továbbá az országos összefoglaló anyagai, azok mellékletei
konzultációs tervként kerülnek feltöltésre. A feltöltött anyagok esetében az összefoglalók szerkezete
miatt egyes részek külön helyeken is, de azonos tartalommal előfordulhatnak.
A konzultációs tervek alapján lehetőség nyílik azok további véleményezésére, javaslatok
megfogalmazására, amiket az Irányelv, illetve hazai jogi szabályozás előírásai alapján elvégzendő hat
évenkénti felülvizsgálat során be lehet építeni a kockázat értékelés és kezelés módszertanába, a
kockázatkezelési tervekbe.
Az előirányzott stratégiai intézkedések megvalósítására azok részletes felmérésen alapuló
megtervezését követően az ország teherbíró képességének függvényében, a veszélyeztetettség,
emberi, vagyoni és egyéb kockázatok mérlegelése alapján ütemezett módon fog sor kerülni.
A megvalósítás feltétele, hogy az intézkedésekre a megvalósítási fázisban az európai jogrenden alapuló
hazai jogszabályoknak megfelelő engedélyeztetési folyamat (környezetvédelmi, vízjogi) megtörténjen,
eredményesen záruljon le.
Az engedélyes tervek készítésekor a tervező is figyelembe veszi a VKI-nak való megfeleltetést, illetve
az eljáró hatóságok, az engedélyezésbe bevonandó egyéb szervezetek vizsgálni fogják az
intézkedések VKI megfelelőségét, megteszik a szükséges előírásokat, és csak akkor adják ki az
engedélyt, amennyiben a benyújtott tervek minden szempontból megfelelnek az idevonatkozó összes
előírásnak.

