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Költségek tervezése 

  Területi tervezői feladat 

  Beruházási költség (segítség a központi 
tervezőktől, beruházási fajlagosok) 

  Tervezett beruházások (létesítmények) 
működési költsége 

  Fenntartási költség 

  Periódikus beavatkozások költsége 
(meder karbantartás, kotrás, stb.).   

  Költségvetési igény 
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Költség-hatékonyság 

  Költség-hatékonyság: adott célt legolcsóbban teljesítő 
„intézkedési csomag” kiválasztása (intézkedések, 
részintézkedések közötti választás, kiemelten a 
kiegészítő intézkedésekre). 

  Csak akkor kell, ha tényleg vannak opciók 

  Fontos a több problémát orvosolni tudó intézkedések 
kiválasztása, kombinálhatóság 

  Központi segítség: esettanulmányok alapján ajánlások 
(háttéranyag) 

  Excel tábla a költség-hatékonyság számítására 

  Központi gazdasági szakértők  segítsége 
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Megvalósító-megfizethetőség 

  Területi tervezőktől információ a megvalósítóra 
(önkormányzat, KÖVIZIG, milyen társulat, 
gazda…) 

  Központi tervezők:  
 a költségtervek és a megvalósítók alapján a 

finanszírozási lehetőségek felmérése (területi 
tervezők segítségével) 

 a megfizethetőségi elemzés elvégzése, mutatók 
stb. 

  Időbeni mentesség igazolása (4. cikk (4))  
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Egyéb aránytalan költségekre 
vonatkozó elemzések 

  EU Víz Igazgatók ajánlása, illetve a mentességekre 
vonatkozó EU útmutató (december) alapján  

  Az  erősen módosított (és mesterséges) víztestek 4. 
cikk (3) b) pontja szerint megvalósíthatósági 
vizsgálatához szükséges gazdasági értékelés. Csak 
akkor kell, ha műszakilag nem indokolható.  

  Célkitűzések mérséklése (4. cikk (5))   Víz Igazgatók 
ajánlása alapján csak nagyon kivételes esetben 
részletes gazdasági indoklással 

  Területi tervezők információ szolgáltatása központi 
segítség alapján, központi elemzés területi segítséggel 
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Új változások, emberi 
beavatkozások hatása 
  Igazolni kell, hogy az új projektek 

megvalósítása elsőrendű közérdek és/vagy  

  A környezet és a társadalom számára a VKI 
célkitűzéseinek teljesítésével elérhető 
előnyöket felülmúlják az emberi egészség 
terén bekövetkező új változások vagy 
módosulások, valamint az emberek 
biztonságának megőrzésében vagy a 
fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök. 

  Területi tervezők, központi szakértők közös 
feladata 
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Finanszírozási és szabályozási 
lehetőségek bővítéshez 
szükséges műszaki feladatok 

  Művelési és mód váltás területeinek 
lehatárolása 

  Védősáv lehatárolása 

  Egyedi határértékek, műszaki 
küszöbértékek meghatározása  
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