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Útmutató az összeállításhoz (hi. 2009. jan.5) 

Az előzetes háttéranyagok összeállítása (hi. 2009. január 20.) 
(az útmutató, a 2008-as JVK és helyi sajátosságok szerint)  

Az előzetes anyagok központi harmonizációja (hi. 2009. jan. 31.) 

A háttéranyag véglegesítése (a további alapja)  (hi. 2009. feb. 5) 

Kb. 90 %-ban területi feladat 



Központ állapotértékelés, minősítés (hi. 2009. jan. 31.) 

Területi kiegészítés (hi. 2009. február 15.)  

Központi összesítés, véglegesítés  (hi. 2009. márc. 15.) 

Kb. 20 %-ban területi feladat 

Kiegészítések, módosítások (hi. 2009. márc. 15.) 



De részfeladatonként nagyon eltérő arányok:   

Kb. 20 %-ban területi feladat 

•   biológiai minősítés:  nincs területi feladat  

•   kémiai minősítés felszíni vizek: 10 %: 

•   hidromorfológiai minősítés: 25 % (megjegyzés: KÖVIZIG!) 

•   felszín alatti vizek mennyiségi állapota:  50 % 

•   felszín alatti vizek kémiai állapota: 20 % 

•   védett területek:  30 % 



Kb. 35-40 %-ban területi feladat 

Intézkedési típusonként kétféle változat:  

1.  Zömében központi feladat: intézkedési javaslatok 
    itt a területi feladat: ellenőrzés, kiegészítés 

  pl. tápanyag, veszélyes anyag, felszín alatti vizek pontszerű  
             forrásokból való szennyezése, ivóvízminőség 

2.  Központi útmutatás alapján (előkészítés, műszaki 
     tanácsadás, gazdasági elemzések, finanszírozás),  
     jórészt területi feladat   

  pl. hidromorfológiai állapot, felszín alatti víz mennyiségi 
             állapot 

A munka szoros együttműködésben folyik, intézkedésenként 
eltérő feladatmegosztásban 
2009. február 15. és június 30. között,  



Január 5 - 15 között témánkénti megbeszélések.  

Egymásra épülő feladatok.   

Közös munka.  

Előre nem látható problémák, változások.  



Találkozunk 2009-ben ….  
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