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•  a tervezés szakmai, tartalmi és formai 
követelményeinek közvetítése a területi tervezők 
felé az egységes dokumentumok elkészítése 
érdekében, 

•  a munkák szakmai felügyelete 

•  a területi feladatok végrehajtásának ellenőrzése, 
határidők betartatása. 

•  elkészült területi anyagok ellenőrzése. 

•  konzultáció, információcsere biztosítása a 
központi és a területi tervezők között. 
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Annak érdekében, hogy a koordinátorok minél 
jobban elláthassák feladataikat, minden, a 
területi feladatokat érintő kommunikációban 
részt kell venniük valamilyen formában 
(közvetve, vagy közvetlenül): 
–  megbeszélésen való részvétel, 

–  minden kommunikációról emlékeztető készítése és 
megküldése, 

–  email CC küldése révén. 
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•  Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, elemzés 
•  Az alegységi terv, illetve az intézkedési 

programok kidolgozása 
•  Központilag készült, de a területet érintő 

szakmai anyagok véleményezése 
•  Részvétel a részvízgyűjtő tervek kidolgozásában 
•  Összefoglaló anyagok készítése a PP-PR 

csoport részére 
•  Részvétel PP-PR eseményeken 
•  Részvétel tervtárgyalásokon 



2008.12.16. VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE 



ADATLAP

 a Vízgy jt -gazdálkodási tervek készítése” cím KEOP 2.5.0 projekt keretében m ködtetett
VIZEINK.HU honlapon történ  dokumentumok publikálásához  

1. A beküld  szervezet neve: 

1.1. Kontakt személy:

1.2. Telefonszám: 1.3. E-mail:

2. A dokumentum címe: 

2.1. A dokumentum típusa:                     2.2. A dokumentum státusza: 

2.3. A dokumentum verziószáma:             2.4. A dokumentum zárásának id pontja:

2.5. A publikálás kezdete:                       2.6. A publikálás vége: 

3. A dokumentum helye a tervezési rendszerben: 

országos                        regionális                             helyi 

4. Kulcsszavak: 

5. Egyéb fontos kérés a honlapon történ  publikációval kapcsolatban: 

Amennyiben az adatlap kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük írjon a vizeink@respect.hu címre!

VTK INNOSYSTEM Kft., VIZITERV ENVIRON Kft.

Szalay Gergely

30-251 4333  gergo@innosystem.hu

A TERÜLETI TERVEZÉS SZAKÉRT�I FELADATAINAK SZERVEZETI ÖSSZEFOGLALÁSA

prezentáció végleges

1.0 2008.12.16.

2008.12.21. 2010.01.15.

✔

területi tervez�k, területi tervez�k szakért�i feladatai, területi tervezés, szervezeti összefoglalása,


